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Abstrak 

 
Di Indonesia, fenomena salah jurusan dialami oleh 87% mahasiswa yang salah satunya dipicu 

rendahnya kemampuan perencanaan karir, dimana seseorang dapat memahami minat, 

kemampuannya dan dunia kerja serta penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia kerja. Oleh 

karena itu, dibuat program Drakulo (Psikodrama Kromo Inggil Jowo), yaitu teknik konseling 

kelompok melalui bermain peran dengan naskah drama menggunakan Bahasa Jawa kromo inggil 

untuk mengembangkan kemampuan perencanaan karir dan kebiasaan berbahasa Jawa kromo inggil 

pada remaja. Rancangan penelitian ini merupakan eksperimen quasi menggunakan two groups 

pretest-posttest design. Instrumen pengumpul data berupa kuesioner perencanaan karir, tes minat 

karir (RMIB), dan pedoman observasi. Populasi penelitian ini adalah remaja Kota Malang. Sampel 

penelitian ini adalah 8 siswa SMA Panjura Kota Malang yang dipilih menggunakan metode purposive 

sampling. Kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing terdiri dari 4 siswa. Analisis data 

menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan karir siswa yang melakukan psikodrama meningkat 

daripada siswa yang tidak melakukan psikodrama. 

 

Kata Kunci: Bahasa Jawa Kromo Inggil; Bimbingan Karir; Psikodrama; Remaja 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Di Indonesia, mahasiswa yang mengalami fenomena “salah jurusan” terdapat 87% 

dari jumlah mahasiswa secara keseluruhan (Makmun, 2017). Hal tersebut berdampak 

pada banyaknya ketidaksesuaian jurusan saat kuliah dengan bidang pekerjaan yang 

dimiliki individu. Dalam penelitian awal, siswa SMA Panjura yang merupakan 

subjek penelitian diketahui telah memilih jurusan kuliah, tanpa mengetahui minat dan 

kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, siswa-siswi tersebut juga tidak dapat 

menjelaskan secara lebih spesifik seperti apa jurusan yang mereka pilih. Hal ini 

menunjukkan bahwa mereka belum dapat memiliki kemampuan perencanaan karir 

yang baik. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mei Pritangguh (2017) diketahui 

bahwa kemampuan perencanaan karir siswa masih rendah, disebabkan oleh 

jarangnya guru pembimbing memberikan layanan bimbingan di bidang karir. Dengan 

dilakukannya diskusi kelompok menunjukkan adanya peningkatan sebesar 26% dari 

sebelum dilakukannya penelitian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan 

informasi karir dapat meningkatkan kemampuan perencanaan karir oleh siswa. 

Meskipun langkah tersebut cukup mampu membantu siswa dalam merencanakan 

karirnya, namun konselor hendaknya lebih bervariatif untuk membantu siswa dalam 

membuat perencanaan karir secara tepat. Seperti halnya program psikodrama yang 

tidak membuat jenuh dalam proses perencanaan siswa. Hal ini juga dikemukakan 

oleh siswa SMA Panjura yang lebih senang jika layanan karir dikemas dengan hal-

hal yang menyenangkan seperti psikodrama. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, kami menggagas 

“Drakulo” yaitu Psikodrama Kromo Inggil Jowo sebagai teknik konseling 

perencanaan karir pada remaja dan melakukan penelitian tentang efektifitas 

psikodrama untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam proses perencanaan karir. 

Psikodrama dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil merupakan teknik 

konseling kelompok yang dilakukan dengan cara bermain peran, dan naskah drama 

yang dibuat dalam bahasa Kromo Inggil yang dibuat sendiri oleh siswa mengenai hal 

yang berhubungan dengan situasi karir yang akan dihadapi oleh siswa tersebut 

berdasar skenario. Keunggulan teknik konseling ini adalah siswa dapat merasakan 

langsung berbagai peran yang ada dalam kehidupan kerja melalui bermain peran dan 

siswa juga dapat menggali dan mengembangkan kemampuannya secara tepat, tanpa 

membuang waktu untuk melewati masa ‘trial and error’ dalam perencanaan 

karirnya. Diharapkan program Drakulo ini dapat mengarahkan siswa untuk menjalani 

karir sesuai dengan minat dan bakat mereka namun secara terfokus.  
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B. TINJAUAN TEORITIS 

 

Karir merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan yang 

dijalani oleh seseorang (Fatimah, 2006). Dalam menggapai karir yang diinginkan, 

maka diperlukan perencanaan karir oleh individu itu sendiri. Parsons (Rizqi, 2014) 

mengemukakan bahwa perencanaan karir sebagai proses yang dilalui sebelum 

melakukan pemilihan karir. Proses ini mencakup tiga aspek utama yaitu pengetahuan 

dan pemaahaman terhadap diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman akan pekerjaan, 

serta penggunaan penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia kerja. Oleh 

karena itu, perencanaan karir sangat penting bagi kelangsungan karir seseorang. 

Ginzberg (dalam Fatimah, 2006) mengatakan bahwa siswa SMA harus mampu 

memikirkan dan merencanakan karir mereka sesuai dengan minat, kemampuan dan 

nilai-nilai atau potensi yang mereka miliki. 

Dalam membangun kemampuan perencanaan karir, terdapat beberapa cara, salah 

satunya yakni melalui pemberian layanan informasi karir dengan metode psikodrama. 

Psikodrama merupakan sebuah teknik konseling kelompok yang dilakukan dengan 

bermain peran, dimana para konseli berkumpul dan menerima arahan konselor, lalu 

melakukan drama sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Psikodrama 

menekankan pada pertemuan dan interaksi personal, terfokus pada saat ini dan 

tempat terjadinya peristiwa berlangsung (here and now), spontanitas dan kreativitas, 

ekspresi penuh perasaan dan pengukuran realitas (Corey dalam Surya, 2003).  

Penggunaan bahasa jawa kromo inggil dalam psikodrama selain didasarkan pada 

latar belakang sosial yang terjadi pada subjek penelitian, juga didasarkan pada teori 

yang dikemukakan oleh Soepomo Poedjasoedarma dkk (dalam Rustiati, 2008) bahwa 

tingkat tutur karma dalam bahasa Jawa adalah tingkat tutur yang memancarkan arti 

penuh sopan santun. Tingkat tutur ini menandakan adanya perasaan segan, hormat 

atau berjarak antara penutur dengan mitra tutur (lawan bicara).  

 

 

 

C. METODE 
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Penelitian ini menggunakan rancangan ekssperimen quasi (quasi-experiment). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pretest-posttest control 

group design. Desain penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

E : Kelompok Eksperimen 

K : Kelompok Kontrol 

O : Pretest dan Posttest tentang perencanaan karir siswa 

X : Perlakuan dengan pelaksanaan teknik konseling psikodrama kromo inggil 

jowo 

Populasi penelitian ini adalah remaja di Kota Malang, dengan sampel penelitian 

yaitu 8 orang  siswa  SMA Panjura Kota Malang. Pemilihan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Tujuan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswa yang mengalami kebingungan karir dan atau kebingungan jurusan studi 

lanjut.  

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

tes yang digunakan terbagi ke dalam dua macam tes, yaitu Pretest yaitu tes yang 

dilakukan sebelum perlakuan diberikan dan Posttest yaitu tes yang dilakukan setelah 

perlakuan diberikan. 

Kedua tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

secara signifikan dalam kemampuan perencanaan karir antara sebelum dan sesudah 

siswa mendapat perlakuan berupa pelaksanaan psikodrama. Kelompok eksperimen 

dan kontrol diberi tes dengan soal yang identik dalam tes awal maupun tes akhir. 

Selain itu, digunakan pula instrumen berupa kuesioner perencanaan karir, pedoman 

observasi terkait dengan pelaksanaan psikodrama, dan wawancara sebelum dan 

sesudah pelaksanaan psikodrama. 

E     O     X      O 

K     O              O 
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Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner tentang kemampuan perencanaan 

karir pada remaja yang telah divalidasi oleh dosen ahli. Kuesioner  ini diberikan 

sebagai pretest dan posttest. Analisis data yang digunakan adalah uji beda yang 

terdiri dari dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Analisis statistik ini 

dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 16.  

 

D. HASIL PENELITIAN 

  

Sebelum melakukan analisis, dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat kedua kelompok skor 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 5%. Hipotesis dalam pengujian 

normalitas data nilai pretest dan posttest sebagai berikut. 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujiannya adalah: 

 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. 

 

Tabel 1. Uji normalitas data kelompok eksperimen dan control 

Tests of Normality
b
 

 Kelom

pok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil 1 .260 4 . .827 4 .161 

Berdasarkan analisis data yang ditunjukkan oleh gambar diatas, nilai 

signifikansi (0,161) > 0,05, maka H0 diterima, yaitu data berdistribusi normal. 

 Untuk melakukan pengujian homogenitas data digunakan uji Levene dengan 

perumusan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Data sampel bervarians homogen 
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H1 : Data sampel bervarians tidak homogen 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujiannya 

adalah: 

 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. 

 

Tabel 2. Uji homogenitas data kelompok eksperimen dan kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

6.000 1 6 .050 

 

Berdasarkan analisis data yang ditunjuukan oleh kedua gambar diatas, nilai 

signifikansi (0,05) = 0,05, maka H0 ditolak, yaitu data tidak homogen. 

Uji hipotesis dilakukan dengan mengetahui perbedaan rata-rata dari data pretest 

dan posttest yang diperoleh dua kelompok subjek. Pengolahan data dilakukan dengan 

ketentuan: 

 Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji t. 

 Jika data tidak berdistribusi normal atau salah satu data tidak berdistribusi 

normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney U (tes-U). 

Berdasarkan poin A dan B sebelumnya, didapatkan bahwa data berdistribusi 

normal dan tidak homogen, maka dilakukanlah uji U. Untuk melakukan pengujian 

hipotesis data pretest dan posttest digunakan uji Mann-Whitney U dengan perumusan 

hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan 

H1 : Ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujiannya 

adalah: 

 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. 
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 Jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. 

 

Tabel 3. Uji hipotesis data kelompok eksperimen dan kontrol 

 

Test Statistics
b
 

 hasil 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.029

a
 

 

Berdasarkan gambar diatas, karena nilai signifikansi (0,013) < 0,05, maka H0 

ditolak, sehingga ada perbedaan skor  sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa psikodrama 

kromo inggil Jowo (Drakulo) efektif digunakan sebagai media bimbingan karir pada 

remaja. 

Apabila digambarkan melalui diagram batang, perbandingan skor kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol pada pretest dan posttest ditunjukkan oleh gambar 

1. 

 

Gambar 1. Diagram skor pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

57 72 62 62 
45 

62 65 65 
49 

67 67 67 50 

68 66 66 

Siswa A Siswa B Siswa C Siswa D
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Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa skor posttest pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari skor pretestnya. Sedangkan untuk kelompok kontrol 

skor pretest dan posttest yang didapatkan relatif sama. Maka, dapat diketahui bahwa 

peningkatan hasil dalam perencanaan karir siswa pada kelompok eksperimen  (yang 

melakukan teknik konseling psikodrama kromo inggil jowo) lebih besar daripada 

kelompok kontrol. 

Empat subjek sebagai kelompok eksperimen yang melaksanakan teknik konseling 

psikodrama kromo inggil jowo mengaalami peningkatan nilai yang cukup signifikan. 

Hal ini disebabkan oleh pemberian evaluasi secara langsung setelah dilaksanakannya 

proses konseling psikodrama tersebut. 

 

E. PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada bab sebelumnya, 

dapat diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kemampuan perencanaan karir pada 

saat sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam hal ini, perlakuan yang diberikan adalah 

Drakulo (psikodrama kromo inggil jowo). Setelah adanya perlakuan tersebut, 

terdapat peningkatan kemampuan perencanaan karir pada subjek penelitian. 

Peningkatan kemampuan perencanaan karir yang diperoleh dari data kuantitatif ini 

sejalan dengan tujuan teknik konseling kelompok psikodrama yang ditujukan untuk 

memecahkan masalah, dalam hal ini yakni perencanaan karir pada remaja. 

Sedangkan secara kualitatif, terdapat peningkatan pemahaman terhadap pentingnya 

penggunaan bahasa jawa kromo inggil pada perkembangan karir seseorang.  

 

F. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh skor perencanaan karir 

siswa yang melaksanakan teknik psikodrama kromo inggil jowo lebih tinggi daripada 

siswa yang tidak menerapkan teknik konseling tersebut. Hal ini menyebabkan adanya 

perbedaan yang cukup signifikan antara siswa yang menerapkan teknik konseling 

psikodrama kromo inggil jowo dengan siswa yang tidak mendapat perlekuan berupa 

teknik konseling tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa  teknik konseling 
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psikodrama kromo inggil jowo berpengaruh terhadap perencanaan karir siswa SMA 

Panjura Kota Malang. 
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