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RINGKASAN 

 

Career pocket book merupakan media layanan informasi karir yang akan digunakan 

oleh guru Bimbingan dan Konseling dan siswa sekolah dasar untuk meningkatkan 

pemahaman karir siswa dalam mengenal jenis-jenis profesi yang populer saat ini, karena 

telah banyak jenis profesi baru yang hadir dan menjadi pembaharuan perputaran ekonomi 

di Indonesia. Siswa sekolah dasar juga perlu memahami minat dan bakat yang dimiliki 

sehingga mampu secara mandiri menentukan arah masa depan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki nantinya. Penelitian ini bertujuan menghasilkan career pocket book sebagai media 

layanan informasi karir untuk meningkatkan pemahaman karir siswa Sekolah Dasar 

Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan tahapan: (1) studi pendahuluan, (2) merencanakan 

penelitian, (3) pengembangan desain, (4) ujicoba lapangan terbatas, dan (5) revisi desain. 

Subjek ujicoba lapangan terbatas terdiri dari: subjek uji ahli terdiri dari ahli media 

bimbingan dan konseling, ahli bimbingan dan konseling karir, ahli bahasa Indonesia; 

subjek uji coba perorangan terdiri dari 9 orang siswa dan 3 orang guru Bimbingan dan 

Konseling; dan subjek uji kelompok kecil dengan menggunakan metode quasi experiment 

berjumlah 15 orang siswa. Teknik utama pengumpulan data adalah  angket. Data dianalisis 

secara kualitatif (analisis isi) untuk data validasi ahli, dan analisis kuantitatif (uji Wilcoxon) 

untuk data eksperimen. Hasil analisis data uji coba lapangan terbatas (validasi ahli dan 

ujicoba kelompok kecil) menunjukkan bahwa Career Pocket Book telah layak digunakan 

sebagai media layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan pemahaman karir 

siswa sekolah dasar. Hasil analisis data eksperimen menunjukkan Asymp.Sig (2-tailed) 

dengan nilai 0.001 lebih kecil dari <0.05, maka dapat disimpulkan bahwa ”career pocket 

book sebagai media layanan informasi karir dapat meningkatkan pemahaman karir siswa 

sekolah dasar laboratorium Universitas Negeri Gorontalo”. Oleh sebab Career Pocket Book 

hasil penelitian itu telah dapat direkomendasikan sebagai media layanan bimbingan dan 

konseling karir untuk meningkatkan pemahaman siswa sekaloh dasar tentang karir. 
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