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MOTTO 

 

ُقْل يَا قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإِّني َعاِمٌل َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن 
 ﴾39الزمر: ﴿

Katakanlah, Hai manusia, bekerjalah sesuai dengan 

keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka 

kelak kamu akan mengetahui.(Q.S. Az-Zumar : 39). 

(Soenarjo, 2003: 751) 
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ABSTRAK 
 

Judul : Peranan Layanan Informasi Karir bagi Siswa SMK 

Texmaco Pemalang (Perspektif Bimbingan Konseling 

Islam) 

Nama :  Akhmad Baiquni Basri 

NIM :  101111056 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh bimbingan karier pada anak 

SMK tidaklah mudah di mana anak SMK identik dengan perilaku 

yang negatif. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di SMK 

Texmaco Pemalang dimana karakteristik peserta didik yang 

kebanyakan berjenis kelamin laki-laki menjadikan mereka kurang 

memperhatikan karir yang akan ditekuni setelah lulus SMK. SMK 

Texmaco Pemalang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan 

tingkat sekolah menengah kejuruan yang ada di kota Pemalang yang 

membimbing siswa dengan mengedepankan skill yang lebih 

mendalam pada setiap jurusan yang dipilih oleh siswa dan 

menempatkan siswa pada perusahaan-perusahan yang mampu 

mengelola skill siswa sehingga dapat menata karier siswa tersebut dan 

mengarahkan pada setiap bimbingan karir menggunakan media. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

implementasi layanan informasi karir di SMK Texmaco Pemalang?. 2) 

Bagaimana peranan layanan informasi karir bagi siswa SMK Texmaco 

Pemalang dalam perspektif bimbingan konseling Islam?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan fenomenologi. Data di peroleh dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data dan penyimpulan data.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi layanan 

informasi karir di SMK Texmaco Pemalang dilakukan dengan 

merencanakan kegiatan layanan informasi karir melalui 

mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan siswa, membuat satlan, 

menyusun waktu dan tempat untuk pelaksanaan layanan sesuai jadwal, 
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menyusun instrument pendukung, menentukan metode yang akan 

digunakan, mempersiapkan media yang akan digunakan, dan 

mempersiapkan kelengkapan administrasi, melaksanakan perencanaan 

dengan menjelaskan materi layanan, melakukan layanan melalui 

metode individu maupun kelompok dengan pendekatan modeling 

yang menekankan pada perencanaan sistematis tentang karir yang 

akan di pilih siswa dan menjelaskan segala hal yang terkait dengan 

karir yang akan dipilih baik dalam dunia usaha maupun perguruan 

tinggi sehingga siswa mampu menentukan karir yang akan dipilih, 

setelah pelaksanaan dilakukan guru melakukan evaluasi untuk 

mengetahui serapan informasi siswa. 2) Peranan layanan informasi 

karir bagi siswa SMK Texmaco Pemalang dalam perspektif 

bimbingan konseling Islam adalah mampu membangun etos kerja 

yang baik bagi siswa dalam rangka memenuhi kebahagiaan dunia 

karena orang yang bekerja keras adalah telah memperjuangkan dirinya 

untuk hidup lebih baik dan memberikan keyakinan pada siswa  

tentang pentingnya merancang dan menentukan karir dalam 

kehidupan, selain itu layanan bimbingan karir juga mampu 

memberikan Fungsi preventif, fungsi kuratif atau korektif, fungsi 

presentatif dan fungsi developmental bagi karir siswa. 

 

Kata kunci: Bimbingan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Konseling 

Islam 

  



xi 
 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 

0543b/U/1987tanggal 22 Januari 1988  

A. Konsonan Tunggal 

Arab Latin  Arab Latin 

 dh ض  - ا

 th ط  b ب

 zh ظ  t ت

 ع  ś ث
، 

 g غ  j ج

 f ف  h ح

 q ق  kh خ

 k ك  d د

 l ل  ź ذ

 m م  r ر

 n ن  z ز

 w و  s س

 (apostrof) ‘ ء  sy ش

 y ي  sh ص

 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, 

seperti lafadz  مّصلى ditulis mushalla 

 

C. Vokal Pendek 
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Fathah (  َ ) dilambangkan dengan huruf a, kasrah (  َ ) 

dilambangkan dengan huruf i, dan dhammah (_  َ __) 

dilambangkan dengan huruf u. 

D. Vokal Panjang 

Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti kata قال (qā la), 

bunyi panjang i dilambangkan dengan ī seperti  kataقيل (qīla), dan 

bunyi panjang u dilambangkan dengan ū seperti kataيقول (yaqūlu). 

E. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الز هيلى ditulis az-Zuhailī 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولةditulis ad-Daulah 

F. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan 

terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: بدايه

 .Bidāyah al-Mujtahidالمجتهد 

G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi 

vokal yang mengiringinya. Seperti ditulis   ا نinna. 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang 

apostrof (’), sepertiشيىءditulis syaiun.  

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. seperti ربائب  ditulis rabā’ib. 
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4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis 

dengan lambang apostrof (’), seperti تأخذ ون ditulis ta’khuźūna. 

 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al. Seperti الجالل ditulis 

al-jalāl 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf “i" diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang bersangkutan. Seperti الرحمن ditulis ar-

rahman 

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 

penulisannya. Seperti : 

 ditulis żawi al-furūdh ذوى الفروض

لسنةاهل ا  ditulis ahlu as-sunnah 
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