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Sejarah Bimbingan Karir

– Frank person pada tahun 1908 membentuk suatu lembaga yang bertujuan membantu anak-anak
muda untuk memperoleh pekerjaan. Pada saat itu, bimbingan karir dipandang sebagai salah satu cara
untuk mendapatkan pekerjaan, dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor individu dengan ciri-ciri
dan faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Selama ini frank person dikenal sebagai tokoh dalam
merintis bimbingan karir, sejak 1000 tahun sebelum beliau mengemukakan gagasannya itu.

– Perkembangan BK Karir sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang,
Kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah. KH Dewantara dengan falsafah
dasarnya yang terkenal yaitu: "Ing Ngarso Dinyanyikan Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri
Handayani, ” dari sudut pandangan bimbingan hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi
pelaksanaan bimbingan, dengan dasar itu siswa dilayani untuk mandiri melalui prinsip
keteladanan,motivasi dan bimbingan.



Sejarah Bimbingan Karir

– Dekade 40-an: Perjuangan Dekade 40-an bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah karena pada dekade inilah
rakyat Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya yaitu 17Agustus1945. fokus utama dalam bimbingan pada
saat itu memecahkan buta huruf bangasa indonesia.

– Dekade 50-an: Perjuangan sejak 50-an penerimaan kedaulatan terhadap Indonesia. Akan tetapi bangsa Indonesia
memiliki tantangan menstabilkan besar aspek hidup yang terkoyak-koyak oleh penjajahan. Upaya membantu
siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh para guru di kelas atau di luar kelas. Bimbingan telah
tersirat dalam pendidikan untuk mengangakat prestasi di situasi yang darurat.

– Dekade 60-80-an : Dibukanya jurusan bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah
bimbingan dan konseling di IKIP . Mulai dibuka program Pasca Sarjana bidang, bimbingan dan konseling (di IKIP
Bandung tahun 1977) Perintisan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi Kelahiran IPBI
(Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) di Malang bulan Desember 1975, sebagai wadah para petugas bimbingan.
Penekanan layanan bimbingan karier dalam keseluruhan layanan bimbingan baik di sekolah maupun di luar
sekolah. Penyempurnaan kurikulum jiwa bimbingan konseling yang lebih mengarah kepada pencapaian
kompetensi profesional.



Bk Karir Saat ini

– Bk karir Saat ini: Bimbingan karier dan pembangunan nasional mempunyai
keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tujuan
pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila setiap warga negara mempunyai
kemampuan kerja yang diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan
mutu kehidupan pribadi maupun bangsanya, sesuai dengan nilai hidup yang
tercantum dalam pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang
secara kuantitatif maupun kualitatif diperlukan dalam pembangunan nasional,
sistem pendidikan secara menyeluruh dan terpadu wajib melaksanakan
program bimbingan karier yang terintegrasi dalam keseluruhan program
disekolah-sekolah.



Bimbingan Karir

– Winkel (2004) menyatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam

mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan

pekerjaan atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya ia siap

memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan

dari lapangan perkerjaan yang telah dimasuki. Berdasarkan pengertian itu dapat

disimpulkan bahwa bimbingan karir bisa bermakna sebagai suatu bantuan yang

diberikan pembimbing kepada yang dibimbing (siswa/mahasiswa) dalam

menghadapi dan memecahkan masalah karir.



– Rochman Natawidjaja (1990: 1) memberikan pengertian bimbingan karir sebagai berikut:
“..Bimbingan karir adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima
gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya,
mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu untuk pada akhirnya dapat
memilih bidang pekejaan, memasukinya dan membina karir dalam bidang tersebut”. Conny
Semiawan (1986:3) memberikan definisi bimbingan karir lebih luas, yaitu seperti berikut:
“..Bimbingan karir (BK) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan individu yang
harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam
setiap pengalaman belajar bidang studi. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan
kemampuan kognitif dan afektif, maupun keterampilan seseorang dalam mewujudkan konsep
diri yang positif, memahami proses pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan
dan keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki kehidupan, tata hidup dari kejadian
dalam kehidupan yang terus-menerus berubah; tidak semata-mata terbatas pada bimbingan
jabatan atau bimbingan tugas”.



– Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Ambo Enre Abdullah dijelaskan
bahwa bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha
membantu individu dalam memecahkan masalah karir (pekerjaan) untuk
memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya dengan masa depannya.
Pusat Pembinaan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI memberikan acuan
bahwa bimbigan karir merupakan satu cara pendekatan masalah remaja dan
upaya pencegahan gangguan perkembangan remaja termasuk kenakalan
remaja dan penyalahgunaan narkoba. Program ini memusatkan perhatian pada
pemahaman diri dan lingkungannya, penjernihan nilai-nilai, proses pengambilan
keputusan, keterampilan untuk mengatasi masalah serta kemampuan melihat
dan merencanakan masa depan



– Menurut Donald D. Super (1975) Mengartikan bimbingan karir sebagai suatu proses
membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan kesatuan dan gambaran diri
serta peranannya dalam duria kerja. Menurut batasan ini, ada dua hal penting,
pertama proses membantu individu untuk memahami dan menerima diri sendiri,
dan kedua memahami dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja.

– Menurut Widiadmojo (2000:3) Mengemukakan definisi bimbingan karier adalah
kegiatan birnbingan yang bertujuan ultuk mengenal, memahami, dan
mengembangkan potensi diri dalam mempersiapkan masa depan bagi dirinya. Lebih
lanjut dijelaskan pelayanan bimbingan karier diberikan agar siswa mengenal konsep
diri yang berkaitan dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta mengenal
jabatan karier yang ada.


