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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, telah berdampak kepada munculnya bidang-bidang 

baru dalam dunia pekerjaan. Bidang pekerjaan semakin terdiferensiasi atau 

terspesifikasi sehingga disamping dirasakan semakin banyak juga 

mempersyaratkan kemampuan yang lebih tinggi. Sementara itu, persaingan untuk 

memasuki dunia kerja juga semakin ketat dan kompetitif. Di sisi lain, sistem 

penerimaan kerja yang dulu berorientasi pada formasi kini cenderung berubah ke 

arah kaulifikasi. Akibatnya, apabila seseorang tidak mempersiapkan diri secara 

baik dan maksimal sebagai sumber daya yang handal, dikhawatirkan akan kalah 

dalam percaturan di dunia pekerjaan yang akhirnya akan menjadi pengangguran. 

Mencermati hal di atas, agar individu dapat memperoleh jabatan atau pekerjaan 

yang memuaskan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, maka 

diperlukan perencanaan karir secara matang.  

Dalam konteks pendidikan upaya membantu siswa dalam merencanakan 

pemilihan jabatan atau pekerjaan di masa mendatang secara tepat merupakan 

aspek yang sangat krusial, sehingga telah menempatkan pentingnya layanan 

bimbingan karir bagi siswa sebagai bagian integral dari layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Bahkan, apabila ditinjau dari perspektif sejarah lahirnya 

bimbingan dan konseling tidak lepas dari upaya untuk membantu siswa-siswa 

mendapatkan lapangan kerja yang cocok sesudah mereka meninggalkan bangku 

sekolah, melalui gerakan bimbingan jabatan atau masalah karir. Perkembangan 

karier merupakan salah satu segi dari keseluruhan proses perkembangan orang 

muda dan pilihan yang menyangkut jabatan dimasa depan berlangsung selaras 

dengan perkembangan karier. 

Pokok kajian Ginzberg dalam membangun teorinya adalah didasari atas 

pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. 

Menurut pandangan teori ini pilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja melainkan 

mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu tertentu. 
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Sehingga pilihan-pilihan yang dibuat awal proses perkembangan vokasional 

berpengaruh terhadap pilihan selanjutnya, dengan demikian suatu keputusan yang 

diambil dapat ditinjau kembali. Dalam kajian ini kami akan membahas mengenai 

pokok teori Gizberg, proses pemilihan karir Gizberg dan implikasi teori Gizberg  

dengan bimbingan konseling. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang kami rumuskan antara lain :  

1.2.1 Apa yang menjadi pokok teori Gizberg ? 

1.2.2 Bagaimana proses pemilihan karir Gizberg ? 

1.2.3 Bagaimana implikasi teori Gizberg  dengan bimbingan konseling ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang kami harapkan antara lain :  

1.3.1  Untuk memahami pokok teori Gizberg. 

1.3.2   Untuk mengetahui proses pemilihan karir Gizberg 

1.3.3  Untuk mengetahui implikasi teori Gizberg  dengan bimbingan 

konseling . 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 POKOK TEORI GIZBERG 

Teori ginzberg dikembangkan pada tahun 1951 berdasarkan hasil studi 

melalui pengamatan dan wawancara dengan sampel yang terdiri dari laki-laki dari 

keluarga yang pendapatannya diatas rata-rata. Ini dilihat dari pendidikan ayah 

sebagai tenaga professional dan ibunya yang berpendidikan tinggi. Jadi sampelnya 

terbatas mencakup sub kelompok tertentu dari seluruh populasi dan memiliki latar 

belakang sehingga memiliki peluang untuk memilih mereka lebih luas. Teori 

Gizberg tidak menjelaskan pilihan karir dari keseluruhan populasi. Dalam hal ini 

mereka yang berasal dari kalangan yang penghasilanya rendah karena anak-

anaknya telah mulai bekerja pada umur 18 tahun bahkan mungkin lebih awal 

karena tekanan keadaan. Yang menjadi dasar bagi Ginzberg dalam membangun 

teorinya adalah pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui 

oleh manusia dari masa ke masa. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan 

atau karier oleh Ginzberg dikelompokkan dalam empat unsur yaitu  

a. Proses (bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses yang 

berlangsung secara terus-menerus). 

b. Irreversibilitas (bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau 

dibalik. Adanya pembatasan pilihan pekerjaan itu bersifat menentukan. 

Jadi umur akan mempengaruhi karir seseorang dan kesediaan 

kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pilihan 

pekerjaannya). 

c.  Kompromi (bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara 

faktor-faktor yang lainyaitu minat, kemampuan, dan nilai. Dalam unsure 

kompromi ini seseorang mulai mencari kesempurnaanya lagi melalui 

perkembangan sehingga muncullah konsep optimism). 
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d. Optimisme (bahwa setiap orang mencari kecocokan paling baik antara 

minatnya yang terus mengalami perubahan, tuuan-tujuannya, dan 

keadaan yang terus berubah).  

2.2. PROSES PEMILIHAN KARIER 

Proses pemilihan pekerjaan oleh Ginzberg diklasifikasikan 

dalam tiga tahapan utama yaitu : 

1.   Masa Fantasi 

Masa  ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sampai kira-kira 

10 tahun atau 12 tahun (masa sekolah dasar). Pada masa ini, proses pemilihan 

pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada 

pertimbangan yang masak (rasional dan objektif) mengenai kenyataan yang 

ada.Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang dapat 

melahirkan kesenangan semata, dan diperolehnya dari/mengenai orang-orang 

yang bekerja atau lingkungan kerjanya. 

Menurut Ginzberg, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap 

menjadi berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis 

aktifitas tertentu. Berbagai peran okupasional tercermin dalam kegiatan 

bermain, yang menghasilkan pertimbangan nilai dalam dunia kerja. 

2.   Masa Tentatif 

Masa ini berlangsung mencakup anak usia lebih kurang 11 tahun  sampai 

18 tahun atau pada masa anak bersekolah di SLTP dan SLTA. Pada masa ini, 

pilihan pekerjaan mengalami perkembangan.  Masa ini oleh Ginzberg 

diklasifikasikan manjadi empat tahap, dimulai dari   

a. Tahap minat (11-12 tahun) yakni masa dimana individu cenderung 

melakukan pekerjaan/kegiatan hanya yang sesuai minat dan kesukaan 

mereka saja. Pertimbangan karier pun juga didasari atas kesenangan, 

ketertarikan atau minat individu terhadap objek karier, dengan tanpa 

mempertimbangkan banyak faktor. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa 
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minatnya berubah-ubah (sebagai reaksi perkembangan dan interaksi 

lingkungannya), maka individu akan menanyakan kepada dirinya tentang 

kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Keadaan 

ini disebut sebagai tahap kapasitas. 

b.  Tahap kapasitas (13-14 tahun), yakni masa dimana individu mulai 

melakukan pekerjaan/kegiatan didasarkan pada kemampuannya masing-

masing.Orientasi pilihan pekerjaan juga pada masa ini berbentuk upaya 

mencocokkan kemampuan yang dimiliki dengan minat dan kesukaannya. 

c.  tahap nilai (15-16 tahun), yaitu tahap dimana minat dan kapasitas itu akan 

diinterpretasikan secara sederhana oleh individu yang mulai menyadari 

bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis 

pekerjaan, baik kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian 

nilai yang bersifat kamasyarakatan. Kesadaran akan serangkaian 

kandungan nilai ini pula yang membuat individu dapat mendiferensiasikan 

nilai suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. 

d. tahap transisi (17-18 tahun), yakni keadaan dimana individu akan 

memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya (minat, 

kapasitas, dan nilai) untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. 

Tahap ini dikenal juga dengan tahap pengenalan secara gradual terhadap 

persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan 

perspektif waktu.Keputusan yang menjadi pilihan itu sudah merupakan 

bentuk tanggung jawab dan konsekuensi pola karier yang dipilih. 

3.   Masa Realistik 

Masa ini mencakup anak usia 18-24 tahun atau pada masa perkuliahan 

atau mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah 

mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan 

nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan 

diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam frame vokasional 

(kristalisasi pola-pola okupasi) untuk memilih jenis pekerjaan dan atau 

memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka 

(spesifikasi). Masa ini pun dibedakan menjadi tiga tahap yaitu : 
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a. Tahap eksplorasi, yakni tahap dimana individu akan melakukan eksplorasi 

(menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan 

belum berani mengambil keputusan) dengan memberikan penilaian atas 

pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam 

keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Penilaian ini pada 

hakikatnya berfungsi sebagai acuan dan atau syarat untuk bisa memasuki 

lapangan pekerjaan atau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. 

b. Tahap kristalisasi, yakni tahap dimana penilaian yang dilakukan individu 

terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pekerjaan baik yang berhasil ataupun yang gagal akan mengental dalam 

bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Pada tahap ini, individu akan 

mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor internal 

dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu, 

termasuk tekanan keadaan yang ikut memaksa pengambilan keputusan itu. 

c.  Tahap spesifikasi, yaitu tahap pilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. 

Pada tahap ini, semua segmen dalam orientasi karier yang dimulai dari 

orientasi  minat, kapasitas, dan nilai, sampai tahap eksplorasi dan 

kristalisasi telah dijadikan pertimbangan (kompromi) yang matang 

(determinasi tugas-tugas perkembangan yang optimal) dalam memilih arah 

dan tujuan karier dimasa yang akan datang. 

 Dari berbagai tahapan yang diklasifikasikan Ginzberg di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan pekerjaan yang terjadi pada individu 

merupakan suatu pola pilihan karier yang bertahap dan runtut, yang dinilai 

subjektif oleh individu dalam milieu sosiokulturalnya sejak masa kanak-kanak 

hingga awal masa dewasanya. Artinya, pada saat keputusan vokasional tentatif 

dibuat, pilihan-pilihan yang lain akan dicoret. Sehingga individu yang berhasil 

dalam karier/pekerjaan (memiliki kepuasan kerja) adalah individu yang mampu 

mengidentifikasi, mengarah, dan mengakomodir semua orientasi minat, kapasitas, 

dan nilai kedalam proses kompilasi yang tepat dan dinamis. 
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Di beberapa bagiannya, teori ini masih dianggap kurang sempurna, 

mengingat sampel yang dipilih Ginzberg dalam membangun teorinya ini kurang 

representatif, yakni hanya diwakili oleh sampel laki-laki dari keluarga yang 

berpenghasilan diatas rerata (ayahnya adalah tenaga profesional dan ibunya 

berpendidikan tinggi). Sehingga peluang sampel dalam memilih pilihan karier 

cenderung lebih luas, dan cenderung tidak mengalami hambatan dalam proses 

okupasionalnya. Sementara kemungkinan adanya kalangan sampel yang berasal 

dari keluarga yang berpenghasilan rendah dan mengalami tekanan keadaan 

tertentu, termasuk juga sampel perempuan yang hampir tidak ada dalam studinya 

dalam kerangka teori ini kurang mendapat perhatian. 

Konsep irreversibilitas (pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau 

dibalik) juga mengalami modivikasi dengan tetap menekankan pada pentingnya 

pilihan itu dilakukan secara dini dalam membantu proses pembuatan karier. Untuk 

hal ini, Ginzberg menyatakan bahwa irreversibilitas itu tidak bersifat menentukan 

keberhasilan kerier, dan menekankan konsep optimisasi (pencarian kecocokan) 

sebagai bagian okupasional dalam  mencapai kepuasan kerja. Karena bagi 

kelompok Ginzberg, reversibilitas disebut sebagai penyimpangan, yang 

disebabkan oleh keterampilan okupasional dini dan timing perkembangan realistik 

secara signifikan lebih lambat datangnya, akibat variabel-variabel tertentu seperti 

instabilitas emosi, masalah pribadi, dan kekayaan finansial. 

Sehingga diakhir pendapatnya, Ginzberg juga menyimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan dalam pilihan karier itu berlangsung sepanjang hayat, 

sebagai refleksi dari perubahan minat dan tujuan-tujuan, serta keadaan atau 

tekanan  yang berlangsung dalam kehidupan seseorang.  Konsep ini juga saya 

anggap sebagai reaksi edukatif  Ginzberg atas kelemaham awal tentang batasan 

umur masa realistis dari teori yang dibangunnya. 

Sehingga diakhir pendapatnya, Ginzberg (Munandir, 1996:2) menyatakan 

bahwa “pemilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang 

berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan dari 

pekerjaannya.Keadaan ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan 
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penilaian kembali, dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan-

tujuan karier yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja”. 

Konseptualisasi teori ini agaknya lebih bersifat deskriptif daripada 

eksplanatori. Artinya teori ini tidak memberikan strategi untuk memfasilitasi 

perkembangan karier ataupun penjelasan tentang proses perkembangannya. 

Kegunaan utama teori ini tampaknya hanya dalam memberikan satu kerangka 

baru untuk melakukan studi mengenai perkembangan karier. 

2.3   IMPLIKASI-IMPLIKASI TEORI GIZBERG BAGI BIMBINGAN DI 

INSTITUSI PENDIDIKAN 

Beberapa implikasi teori gizberg bagi bimbingan karier di Institusi 

Pendidikan sebagai berikut: 

1. Perkembangan karier merupakan salah satu segi dari keseluruhan proses 

perkembangan orang muda dan pilihan yang menyangkut jabatan dimasa 

depan berlangsung selaras dengan perkembangan karier. Kalau proses 

perkembangan orang muda tidak berjalan sebagaimana mestinya, laju 

perkembangan karier juga tidak akan berjalan lancar dan banyak pilihan 

karier akan menunjukkan kekurangan yang berat. Karena itu, bimbingan 

karier harus direncanakan dan dikelola dengan maksud menunjang 

perkembangan karier orang muda, sesuai dengan tahap perkembangan 

diberbagai jenjang pendidikan disekolah. Secara ideal, bimbingan 

diberikan sebagai bagian integral dari pendidikan karier atau pendidikan 

jabatan (career education). Sifat bimbingan yang diutamakan dalam 

bimbingan karier adalah sikap perseveratif (developmental) dan sifat 

pencegahan (preventive), lebih-lebih dalam bimbingan karier yang 

diberikan secara kelompok. Sifat korektif (remedial) dapat muncul dalam 

konseling karier (career counseling) secara individual sesuai dengan kasus 

konkret yang dihadapi, misalnya gambaran diri yang kurang bulat, 

informasi jabatan yang tidak diolah secara tepat dan pilihan yang kurang 

matang. 

2. Informasi karier atau pekerjaan oleh guru pembimbing akan lebih 

memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan 
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pola karier yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. 

Layanan seperti ini juga ditengarai dapat membantu siswa dalam 

mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan (potensi diri) untuk 

difantasi dan ditentasikan hingga sampai pada kemampuan untuk 

merealisasikan orientasi-orientasi itu dimasa yang akan datang.Informasi 

karier seperti ini oleh Munandir (1996:250) dapat berkenaan dengan 

informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. 

Bentuk lain materi layanan informasi karier yang juga dapat diberikan 

guru pembimbing adalah dengan penyediaan berbagai sumber informasi 

pekerjaan, jabatan dan karier, penyediaan papan media bimbingan, dan 

penyediaan sumber-sumber informasi jabatan (Ketut, 1984 : 238-239). 

3. Pengenalan terhadap minat, kapasitas, yang dimiliki siswa dan perangkat 

nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru pembimbing dalam 

upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-

pola vokasional dan atau pemilihan pendidikan yang tepat dan selaras 

dengan kondisi dan pilihan karier tersebut. 

4. Pilihan jabatan tidak dibuat sekali saja dan tidak definitive dengan sekali 

memilih saja. Orang muda membuat suatu rangakain pilihan yang 

berkesimanbungan dan bertahap, dari pilihan yang masih bersifat agak 

luas dengan memilih bidang jabatan sampai jabatan tertentu dibidang itu. 

Pilihan-pilihan itu dibuat dalam lingkup lingkungan sosial, budaya, dan 

ekonomi tertentu, namun kontinuitas dan keterpaduan diantara seluruh 

pilihan berakar dalam gambaran diri atau kosep diri yang semakin 

berkembang. Gambaran diri merupakan garis dasar yang menyambung 

dan memadukan semua pilihan yang dibuat. Karena itu, bimbingan karier 

harus menunjang usaha orang muda untuk mengenal dirinya sendiri 

dengan lebih baik. Pemahaman diri ini menjadi benang merah dalam 

menyusun rencana masa depan dan semua pilihan yang dibuat mendapat 

maknanya sebagai implementasi konkret dari konsep diri dalam berbagai 

aspeknya. 

5. Konseling karier yang berlangsung dalam pertemuan pribadi antar 

konselor dan konseli dan kerap terfokuskan pada permasalahan mengenai 
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pilihan program studi dan/ atau pilihan jabatan, akan berlangsung lebih 

lancer bilamana orang muda telah disiapkan melaui bimbingan karier 

secara kelompok untuk menghadapi saat-saat harus dibuat suatu pilihan 

diantara beberapa alternatif. Persiapan ini meliputi aneka topik bimbingan 

kelompok seperti pemahaman diri, pengolahan informasi pendidikan 

(educational information), pengolahan informasi tentang dunia kerja 

(vocational information), pengolahan informasi pendidikan dan pekerjaan 

dalam keterpaduan satu sama lain (career information), pendalamn nilai-

nilai kehidupan (values) yang terkandung dalam bidang kehidupan 

bekerja dan memegang jabatan, serta cara yang tepat dalam mengambil 

suatu keputusan dengan memilih diantar berbagai alternatif (decision 

making skills). Dengan demikian, konseling karier tidak akan menjadi 

kursus kilat yang memadatkan program bimbingan karier dalam satu-dua 

wacana, yang mungkin membingungkan konseli karena dalam waktu 

singkat harus diperoleh informasi tentang lingkungan dan diri sendiri, 

harus ditemukan beberapa alternatif pilihan, serta harus dipelajari cara 

yang tepat untuk mengambil suaru keputusan secara tanggung jawab. 

Demikian pula, konselor tidak kan berhadapan dengan konseli yang 

kurang mengerti akan kompleksitas pilihan karier serta kurang paham 

akan segala faktor internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan. 

Kalau konselor sekolah merencakan dan mengelola program bimbingan 

karier secara kelompok, usaha konkret konselor selama wawancara 

konseling individual akan lebih bersifat perseveratif daripada korektif, 

yaitu membenarkan kesalahan daripada kekurangan dalam kesiapan 

mental untuk menghadapi masalah pilihan konkret. Dalam proses 

konseling karier yang terpusat pada pengambilan keputusan (decision 

making), konselor dapat menetapkan pendekatan konseling Trait-Factor 

dalam bentuknya yang lebih luas dan teradaptasikan, dengan mengingat 

kematangan vokasional (vocational maturity) konseli dan sifat keputusan 

yang harus diambil (lebih bersifat definitif atau intermediar). Namun, 

karena program bimbingan karier secar kelompok tidak memadai atau 

kerena orang muda tidak memanfaatkan program itu sebagaimana 
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mestinya, konselor sekolah dalam wawancara konseling individual tetap 

akan berhadapan dengan beberapa konseli yang belum siap untuk 

mengambil keputusan. Terhadap mereka konselor harus mengambil 

tindakan korektif dahulu sebelum pendekatan Trait-Factor tersebut dapat 

diterapkan secara memadai. Maka, konselor sekolah harus peka terhadap 

suatu kasus, diaman terdapat berbagai indikasi bahwa konseli belum siap 

untuk membuat suatu pilihan karier. Misalnya konseli belum memiliki 

konsep diri yang memadai untuk umurnya; tidak memiliki informasi yang 

relevan tentang lingkungan hidupnya; cenderung terlalu menggantungkan 

diri pada orang lain; tidak mengetahiu cara berpikir yang tepat untuk 

sampai pada suatu keputusan, yang penting dan menentukan bagi jalan 

hidupnya; dan merasa agak takut membuat suatu pilihan karena harus 

menerima pula kenyataan konsekuensi dari pilihannya. 

6. Pendekatan karier dan bimbingan karier tidak dapat dilepaskan dari gaya 

hidup yang di cita-citakan oleh orang muda bagi dirinya sendiri (life style 

orientation). Karier yang akan dikembangkan oleh seseorang selama masa 

hidupnya merupakan sebagian dari keseluruhan gaya hidupnya (life style). 

Dalam bukunya, Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning 

(1981), Vernon G. Zunker membahas suatu alat yang dapat membantu 

orang muda untuk mengidentifikasikan unsur dimensi dalam gaya hidup 

yang dicita-citakan bagi dirinya sendiri; alat ini dinamakan Dimensions of 

Life-Style Orientation Survey (DLOS). Survai ini memuat 80 item yang 

mencakup 11 dimensi dalam gaya hidup. Pada setiap item responden 

harus menentukan, apakah hal yang tercakup dalam item itu bagi dia 

dianggap tidak penting, cukup penting, dan sangat penting, misalnya item 

yang berbunyi “Menjadi ahli terkenal dalam suatu bidang ilmu”; 

“Mempunyai pekerjaan yang dihargai tinggi dalam masyarakat”. 

Berdasarkan jawaban-jawaban dalam survai dapat disusun suatu profil 

yang menampakkan posisi responden pada masing-masing dimensinya. 

Profil ini menjadi bahan masukan bagi refleksi responden terhadap gaya 

hidup yang didambakannya. Ke-11 dimensi tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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a. Orientasi finansial: taraf kesejahteraan ekonomi yang didambakan, 

yang dikaitakan dengan patisipasi dalm kegiatan kultur-budaya dan 

status terhormat dalam masyarakat. 

b. Orientasi terhadap pelayanan sosial: taraf partisipasi dalam kegiatan 

sosial-karitatif yang didambakan, yang dikaitkan dengan partisipasi 

dalam aneka usaha meningkatkan kesejahteraan mental-spiritual 

masyarakat. 

c. Orientasi terhadap keluarga: corak kehidupan keluarga yang 

didambakan, yang dikaitkan dengan proporsi waktu untuk berada 

ditengah-tengah keluarga dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan 

kehidupan keluarga. 

d. Orientasi terhadap pengembangan karier: corak pekerjaan apa yang 

didambakan, yang dikaitkan dengan komitmen pada suatu karier dan 

dengan kesempatan yang tersedia untuk mencapai keunggulan serta 

memikul tanggung jawab. 

e. Orientasi terhadap kepemimpinan dalam lingkungan kerja: peranan 

apa yang didambakan, yang dikaitkan dengan kesempatan yang 

tersedia untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki wewenang 

dan dapat mengatur sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. 

f. Orientasi terhadap pendidikan: taraf perkembangan diri sebagai orang 

yang berpendidikan yang didambakan, yang dikaitkan dengan 

kesempatan tang tersedia untuk menikmati pendidikan sekolah yang 

setinggi mungkin dan mengembangkan ilmunya melalui kegiatan 

belajar tambahan. 

g. Orientasi terhadap keteraturan dalam menunaikan tugas : kondisi 

lingkungan kerja apa yang didambakan, yang di kaitkan dengan 

kemungkinan bekerja di luar rumah menurut jadwal waktu yang 

teratur dan merasa bebas dari tuntutan tambahan yang menyita waktu 

di luar jam kerja resmi. 

h. Orientasi terhadap pengisian waktu luang : corak kehidupan apa yang 

di dambakan, yang di kaitkan dengan kemungkinan menikmati banyak 
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waktu luang (leisure time) untuk di isi dengan kegiatan berpariwisata 

dan mengejar hoby-hoby. 

i. Orientasi terhadap mobilitas : taraf stabilitas tempat tinggal dan 

tempat kerja yang di dambakan, yang di kaitkan dengan kemungkinan 

untuk berpindah-pindah dan mengenal keadaan diberbagai daerah. 

j. Orientasi terhadap jaminan hidup: sampai seberapa jauh orang merasa 

puas dengan gaya hidup yang bebas dari tekanan, yang dikaitkan 

dengan keinginan untuk hidup tenang dan dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupan tanpa merasa dikejar-kejar oleh kewajiban mengelola harta 

benda banyak. 

k. Orientasi terhadap berbagai kegiatan dialam terbuka: sampai seberapa 

jauh orang mendambakan kegiatan diluar ruang tertutup, yang 

dikaitakn dengan kemungkinan bekerja dialam terbuka dan menikmati 

waktu luang dialam bebas. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Adapun yang dapat kami simpulkan dari uraian materi diatas adalah : 

teori pemilihan karir oleh gizberg merupakan pemilihan pekerjaan merupakan 

proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka 

yang mencari kepuasan dari pekerjaannya.Keadaan ini mengharuskan mereka 

berulang-ulang melakukan penilaian kembali, dengan maksud mereka dapat 

lebih mencocokkan tujuan-tujuan karier yang terus berubah-ubah dengan 

kenyataan dunia kerja. Teori pemilihan karir oleh gizberg didasarkan atas 

empat unsur yaitu proses, irreversibilitas, kompromi, dan optimism. Dalam 

proses pemilihan karir oleh Gizberg ini, diklasifikasikan menjadi tiga tahap 

perkembangan yaitu tahap fantasi (yang dimulai dari umur 10-12 tahun), tahap 

tentatif (yang dimulai dari umur 11-18 tahun), dan tahap realistik (yang 

dimulai dari umur 18-24 tahun). Disamping itu juga, teori pemilihan karir oleh 

Gizberg memiliki impilikasi yang sangat besar bagi perkembangan bimbingan 

konseling di dunia. 

3.2 Saran  

 Untuk konselor atau guru pembimbing adalah hendaknya lebih 

mendalami dan memahami teori pemilihan karir oleh Gizberg agar 

nantinya dapat memberikan bantuan kepada peserta didik dengan tepat, 

sesuai perkembangan anak.  

 Untuk calon konselor atau calon guru pembimbing adalah hendaknya 

memahami, mendalami, serta mencari sumber dan bahan kemudian 

mengaplikasikan teori pemilihan karir gizberg guna pemahaman awal 

sebagai calon konselo atau guru pembimbing professional.  


