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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para
siswa kelas XII dalam menyusun orientasi masa depan bidang pekerjaan. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-eksperimental
mengingat dalam penelitian ini hanya ada satu kelompok tanpa ada kelompok control
dan sampel dipilih secara random. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one
group pretest and posttest design (Graziano & Raulin,2000).Kegiatan perancangan
pelatihan disusun dengan mengacu pada data yang diperoleh dari hasil analisa
kebutuhan. Pelatihan disusun melalui pendekatan experiential learning, yaitu suatu
rangkaian kegiatan pelatihan dengan satu atau lebih tujuan pembelajaran yang
memerlukan keterlibatan aktif dari peserta pelatihan (Walter & Marks, 1981). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Pelatihan orientasi masa depan bidang pekerjaan ini
secara signifikan berperan terhadap peningkatan kemampuan menyusun orientasi masa
depan peserta pelatihan.
Kata kunci : orientasi masa depan, pre-experimental design, pelatihan, experiential
learning
I. Pendahuluan
Menurut WHO (1974 dalam Sarwono, 2004)

remaja adalah suatu masa dimana

individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya
sampai saat ia mencapai kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologik
dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa serta tanda peralihan dari
ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Lebih
lanjut Hurlock (1981) membagi masa remaja menjadi dua bagian, yaitu remaja awal dan
remaja akhir.

Seorang remaja mulai dapat membuat perencanaan yang teratur, dapat

menggambarkan impiannya dengan lebih akurat serta berpikir lebih logis.
Memilih jurusan atau program studi yang tepat merupakan sebuah keputusan penting
bagi setiap pelajar karena akan menentukan masa depan pekerjaan dan karir mereka. Kustara
dalam artikel Meraih Mimpi lewat Bakat dan Minat mengungkapkan bahwa belajar atau
bekerja pada bidang-bidang yang diminati, apalagi didukung dengan bakat yang sesuai sudah
barang tentu akan memberi gairah dan kenikmatan dalam mempelajari atau melakukannya
(Intisari, No.536. Maret 2008).
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Istilah missing link atau mismatch digunakan untuk melukiskan tidak bersinergi dunia
pendidikan dan dunia kerja yang ditemukan pada dunia kerja saat ini. Sebagaimana fenomena
yang muncul pada seorang yang bertitel insinyur, tapi profesinya musisi. Bergelar dokter, tapi
profesinya penyanyi. Adapula yang seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum, tapi
profesinya pengusaha tanaman hias. Menurut Badan Pusat Statistik, data pada bulan Pebruari
2007 menunjukkan bahwa dampak dari missing link atau mismatch, melahirkan angka
pengangguran 10,55 juta orang. Jumlah ini baru mencakup ”pengangguran terbuka ”(jelas
terdata), belum termasuk ”pengangguran tertutup” (potensi PHK di sejumlah perusahaan yang
terancam gulung tikar) yang bisa mencapai angka puluhan juta (Sulhi dan Kusnadi dalam
Intisari, No.536 Maret 2008).
Berdasarkan uraian di atas, Sulhi menegaskan perlunya mendorong masyarakat agar
mereka sendiri mampu membuat jembatan, yang nantinya akan menjembatani cita-cita dan
dunia nyata. Jembatan yang berbentuk perencanaan, baik dalam menentukan pendidikan
maupun memutuskan tempat berkarir (Intisari, No.536. Maret 2008).
Orientasi

Masa Depan

(OMD) merupakan kemampuan seorang individu untuk

merencanakan masa depan yang merupakan salah satu dasar dari pemikiran seorang manusia
(Nurmi, 1989). Selain itu orientasi masa depan ini menggambarkan

bagaimana seorang

individu memandang dirinya sendiri di masa mendatang, gambaran tersebut membantu
individu dalam menempatkan dan mengarahkan dirinya untuk mencapai apa yang ingin
diraihnya. Pada umumya orientasi masa depan

remaja berkisar

pada tugas-tugas

perkembangan yang dihadapi pada masa remaja dan dewasa awal yang mencakup berbagai
lapangan kehidupan terutama bidang pendidikan, pekerjaan dan perkawinan (Nurmi, 1989).
Orientasi tentang pekerjaan apa yang akan digeluti di masa yang akan datang
merupakan faktor penting yang harus dimiliki remaja karena hal ini berimplikasi pada
pemilihan bidang pendidikan yang harus dilalui. Namun berdasarkan hasil temuan di beberapa
sekolah khususnya informasi dari guru Bimbingan dan Konseling di SMAN 4 dan SMAN 24
Bandung, serta fakta dari klien yang datang kepada pelayanan psikologi, banyak remaja
khususnya siswa SMA kelas XII yang akan menyelesaikan pendidikan SMA-nya, masih
bingung dalam menentukan pekerjaan apa yang akan digelutinya di masa yang akan datang.
Padahal program penjurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas diharapkan membantu siswa
untuk menyalurkan minat dan potensi sesuai dengan tujuan pekerjaan atau karir yang ingin
dicapainya. Selain itu program bimbingan karir yang diberikan para guru Bimbingan dan
Konseling tampaknya kurang cukup untuk mengarahkan siswa sehingga siswa mampu
memutuskan karir yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Dari pelayanan praktek
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psikologi yang dilakukan para psikolog, klien dari kalangan siswa SMA terutama siswa yang
akan mengikuti pendidikan tinggi, datang dengan meminta dilakukan pemeriksaan psikologi
dengan tujuan penelusuran minat dan bakat dengan harapan mampu memilih jurusan yang
tepat di perguruan tinggi sesuai dengan pekerjaan yang mereka minati dan sesuai potensi yang
dimiliki.
Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi siswa SMA di kota Bandung
khususnya siswa kelas XII terkait dengan perencanaan masa depan baik terkait pekerjaan
maupun pendidikan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya : 1) kurangnya informasi
yang diberikan sekolah terkait pengembangan orientasi masa depan bidang pekerjaan, 2)
dilihat dari layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling, alokasi waktu layanan
untuk konseling siswa bermasalah lebih banyak dibandingkan dengan layanan bimbingan
karir, 3) Kurangnya kerjasama antara dunia kerja dengan pihak sekolah sehingga siswa kurang
mendapatkan informasi tentang pekerjaan dari pihak yang berkompeten.
Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka bantuan yang paling logis dan sangat
memungkinkan adalah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan para siswa kelas XII dalam menyusun perencanaan masa depan pekerjaan yang
ingin dicapai. Dalam konsep perkembangan remaja, permasalahan ini terkait pengembangan
orientasi masa depan bidang pekerjaan.
II. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran pelatihan orientasi masa depan bidang
pekerjaan yang diikuti 99 orang remaja siswa kelas XII dari beberapa SMA di Bandung Timur
yang mengikuti pelatihan “Orientasi Masa Depan” . Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan
peneliti menyusun rancangan pelatihan yang meliputi penetapan tujuan pelatihan, materi,
metode, material

dan penataan ruangan yang digunakan dalam pelatihan serta

rencana

evaluasi yang akan dilakukan dalam kegiatan pelatihan. Kegiatan perancangan pelatihan
disusun dengan mengacu pada data yang diperoleh dari hasil analisa kebutuhan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preeksperimental mengingat dalam penelitian ini hanya ada satu kelompok tanpa ada kelompok
control dan sampel dipilih secara random. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one
group pretest and posttest design (Graziano & Raulin,2000). Melalui rancangan penelitian ini
dapat dilihat adanya perubahan sebagai hasil dari pemberian treatment, yakni program
pelatihan dengan cara membandingkan hasil

pretest dan posttest alat ukur orientasi masa
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depan bidang pekerjaan yang diberikan kepada subyek penelitian sebelum dan sesudah
pelatihan.
Metode yang ditawarkan

untuk mengembangkan orientasi masa depan bidang

pekerjaan ini adalah metode pelatihan. Pelatihan disusun melalui pendekatan experiential
learning, yaitu suatu rangkaian kegiatan pelatihan dengan satu atau lebih tujuan pembelajaran
yang memerlukan keterlibatan aktif dari peserta pelatihan (Walter & Marks, 1981).
III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Perbandingan Dimensi Orientasi Masa Depan Sebelum dan Sesudah Pelatihan
3.1.1 Analisis Deskriptif

Data tentang perbandingan dimensi-dimensi orientasi masa depan sebelum dan sesudah
pelatihan orientasi masa depan diberikan dapat dilihat ada diagram berikut :

Setelah mengikuti pelatihan, orientasi masa depan peserta menunjukkan peningkatan
berdasarkan kenaikan nilai pada setiap dimensi orientasi masa depan. Dimensi perencanaan
menunjukkan peningkatkan paling tinggi dibandingkan dua dimensi lainnya, dengan
peningkatan 0.19 (pretest 0.55 dan posttest 0.74). Sementara dimensi evaluasi diri
menunjukkan peningkatannya paling kecil dari dimensi-dimensi lainnya, yaitu sebesar 0.07.
3.1.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk melihat perbedaan pengetahuan setiap dimensi
orientasi masa depan karir kelompok eksperimen sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah
mengikuti pelatihan. Pengujian dilakukan dengan uji statistik Wilcoxon Signed Rank karena
data yang digunakan berasal dari 1 (satu) kelompok yang sama.
Hipotesa Statistik 1
Ho : X = μ :

dimensi motivasi dalam menyusun orientasi masa depan setelah
pelatihan sama dengan motivasi dalam menyusun orientasi masa
depan sebelum pelatihan
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Ho > X = μ : motivasi dalam menyusun orientasi masa depan setelah
pelatihan lebih baik daripada motivasi dalam menyusun orientasi masa
depan sebelum pelatihan
Hipotesa Statistik 2
Ho : X = μ :

perencanaan dalam menyusun orientasi masa depan setelah
pelatihan sama dengan perencanaan dalam menyusun orientasi masa
depan sebelum pelatihan

Ho > X = μ : motivasi dalam menyusun orientasi masa depan setelah
pelatihan lebih baik motivasi dalam menyusun orientasi masa
depan sebelum pelatihan
Hipotesa Statistik 3
Ho : X = μ :

evaluasi dalam menyusun orientasi masa depan setelah pelatihan
sama dengan evaluasi dalam menyusun orientasi masa depan sebelum
pelatihan

Ho > X = μ : evaluasi dalam menyusun orientasi masa depan setelah pelatihan
lebih baik daripada evaluasi dalam menyusun orientasi masa depan
sebelum pelatihan

Dengan uji Wilcoxon Signed Rank berdasarkan kriteria signifikansi ; Tolak Ho
jika nilai Asymp.Sig (1-tailed) ≤ α = 0.05 diperoleh kesimpulan uji statistik 3 hipotesa di atas
sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Tabel 1.
Hasil Uji Beda Pretest – Posttest Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan
DIMENSI
Motivasi
Perencanaan
Evaluasi

HASIL UJI BEDA
0.006
0.001
0.024

KESIMPULAN
Ho ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak

Berdasarkan data statistik pada tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan
orientasi masa depan bidang pekerjaan yang diberikan kepada remaja siswa kelas XII ini
berpengaruh terhadap orientasi masa depan peserta.
3.2 Pembahasan
Bagi remaja pada umumnya, masa depan baru merupakan bayangan, suatu konsep
yang belum jelas. Ada kecenderungan apa yang dilakukannya saat ini belum berorientasi ke
masa depan. Remaja masih menghadapi kebingungan akan perannya di masa datang.
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Orientasi masa depan sangat erat kaitannya dengan harapan-harapan, tujuan, standar
serta rencana dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, mimpi-mimpi dan
cita-cita (Nurmi, 1991). Nurmi menyebutkan bahwa orientasi masa depan merupakan sesuatu
yang kompleks, multi dimensi dan banyak hal terkait fenomenanya. Ia juga menyatakan
bahwa orientasi masa depan ini sangat erat kaitannya dengan harapan-harapan, tujuan, standar
serta rencana dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, mimpi-mimpi dan
cita-cita (Nurmi 1989). Selain itu digambarkan bahwa orientasi masa depan ini adalah
bagaimana seorang individu memandang dirinya sendiri di masa mendatang, gambaran
tersebut membantu individu dalam menempatkan dan mengarahkan dirinya untuk mencapai
apa yang ingin diraihnya (Nurmi 1989). Menurut Nurmi (dalam Nurmi, et al. 2003) orientasi
masa depan ini orientasinya menekankan pada aspek pendidikan, pekerjaan dan pernikahan.
Mengacu pada pendapat Nurmi tersebut, pelatihan dalam rangka pengabdian ini memfokuskan
pengembangan orientasi masa depan remaja pada bidang pekerjaan.
Sementara berkaitan dengan aspek kognitif, orientasi masa depan merupakan proses
antisipasi individu terhadap masa depannya. Dalam hal ini ada individu yang menggambarkan
dirinya lebih rumit, lebih sederhana, lebih atau kurang, realistik dan tepat. Sehingga akan
terlihat besar kecilnya kontrol yang dimiliki individu atas masa depannya sendiri. Individu
akan diketahui apakah ia berorientasi masa depannya lebih disebabkan oleh faktor-faktor luar
atau faktor-faktor dari dalam individu itu sendiri.
Proses pembentukan orientasi masa depan dijelaskan melalui tiga tahap yang
berinteraksi dengan skemata yang dihasilkan individu. Ketiga tahap tersebut antara lain
motivasi, perencanaan dan evaluasi. Motivasi mencakup apa yang menjadi minat individu di
masa depan. Perencanaan adalah bagaimana individu merealisasikan minat mereka. Sementara
evaluasi meliputi penilaian terhadap sejumlah minat yang diharapkan dapat terwujud.
Mengacu pada tiga proses pembentukan orientasi masa depan, pelatihan orientasi masa
depan ini menggunakan pendekatan Experiential Learning. Adapun materi pelatihan terdiri
dari tiga materi utama meliputi : perencanaan, komitmen dan menumbuhkan kepercayaan diri
yang diarahkan untuk mengeksplorasi tiga dimensi (tahapan) orientasi masa depan yaitu
motivasi, perencanaan dan evaluasi diri dalam penyusunan orientasi masa depan.
Penggunaan

pendekatan experiential learning dinilai lebih tepat mengingat usia

subyek penelitian yang berada pada fase remaja. Perkembangan kognitif pada fase ini
memungkinkan mereka berpikir konseptual dan mampu menemukan sendiri sejumlah aspek
yang dipelajari dari materi yang digunakan. Pendekatan experiential learning akan
memberikan pengalaman langsung melalui sejumlah simulasi mengenai orientasi masa depan
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dalam bentuk permainan. Subjek penelitian akan merasakan secara langsung kesulitan,
tantangan, kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan sejumlah tugas (Ancok, 2002).
Penggunaan pendekatan experiential learning berimplikasi pada penggunaan metode
dalam kegiatan pelatihan ini yang disesuaikan dengan tujuan dari setiap materi yang
disampaikan. Untuk

mencapai tujuan pelatihan yaitu penyusunan orientasi masa depan,

diberikan variasi metode penyampaian materi, diantaranya diskusi, permainan dan pemberian
tugas individual selama dua pekan. Harapannya melalui metode diskusi dan permainan akan
memudahkan pemahaman peserta peserta terhadap materi yang disajikan melalui pengalaman
dan penghayatan langsung terkait orientasi masa depan.
Dalam upaya menyiapkan peserta kepada materi pelatihan, mengawali kegiatan
pelatihan posisi tempat duduk peserta membentuk huruf”U” dengan harapan memudahkan
interaksi fasilitator dan peserta. Penyampaian materi oleh fasilitator dibantu media multimedia
dan penayangan video tentang cita-cita seorang anak usia balita. Peserta dibagi menjadi 8
kelompok dan selama pemaparan materi setiap peserta diminta menyimak. Setelah pemaparan
selesai, setiap kelompok diminta mempresentasikan kesimpulan yang mereka pahami dari
pemaparan yang sudah diberikan fasilitator. Penggunaan multimedia seperti tayangan video
tentang cita-cita seorang anak usia balita diharapkan membantu peserta untuk memahami
bahwa identifikasi pekerjaan yang dicita-citakan individu pada dasarnya sudah berjalan sejak
usia dini.
Untuk

mengembangkan kemampuan evaluasi dalam penyusunan orientasi masa

depan, diberikan permainan Bola Pingpong dengan harapan peserta mengenali kekuatan dan
kelemahan diri. Pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan kecakapan diri akan membantu
peserta untuk mengevaluasi perencanaan masa depannya. Melalui permainan ini peserta
diharapkan mempu memutuskan target yang dipilih berdasarkan pemahaman tentang kekuatan
dan kelemahan dirinya dan belajar membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional.
Proses debriefing dan penarikan kesimpulan setelah permainan berakhir diharapkan mampu
memberikan insight kepada peserta bahwa makna dari permainan ini dapat diterapkan dalam
menghadapi situasi lain khususnya berkaitan dengan evaluasi dan perencaan masa depan
bidang pekerjaan yang dicita-citakan masing-masing peserta.
Hasil analisis

desktriptif menunjukkan adanya

peningkatan skor kemampuan

menyusun orientasi masa depan subyek penelitian sebelum dan sesudah pelatihan. Demikian
pula hasil analisis statitik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pelatihan terhadap
kemampuan orientasi masa depan peserta.

Namun mengingat

pada kegiatan ini tidak
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menyertakan kelompok kontrol, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa perubahan yang
terjadi pada peserta seratus persen (100%) sebagai akibat proses kegiatan pelatihan ini.
Meskipun demikian dengan mengikuti pelatihan ini subyek diharapkan mengetahui
hal-hal yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi masa depan. Setidaknya subyek
memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai pekerjaan yang dicita-citakannya.
Subyek diharapkan dapat menyusun strategi untuk mencapai harapan akan pekerjaan di masa
yang akan datang dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada dan kemampuan yang
dimilikinya.
IV. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan
dan saran antara lain:
1. Pelatihan orientasi masa depan

memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan

remaja dalam menyusun orientasi masa depan bidang pekerjaan.
2. Pendekatan experiential learning memberi kesempatan kepada peserta mendapat
pengalaman langsung tentang orientasi masa depan

melalui sejumlah simulasi dalam

bentuk kegiatan permainan.
3. Penggunaan metode pelatihan yang bervariasi dan membantu peserta dalam memahami
materi pelatihan dapat mempertahankan semangat dan keterlibatan peserta untuk mengikuti
pelatihan sampai selesai.
4.2 Saran
Mengembangkan materi, metode dan material kegiatan pelatihan ini

untuk

mengembangkan kemampuan remaja dalam menyusun orientasi masa depan remaja dalam
bidang lain, diantaranya bidang pendidikan dan pernikahan.
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