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ABSTRAK 

Iin Baroatul Isfat Alula (18102020034) Bimbingan Keterampilan untuk 

Membekali Vocational Skill pada Remaja Perempuan Putus Sekolah di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, 2021. 

Remaja perempuan putus sekolah membutuhkan pendidikan pengganti 

yang dapat membantu mereka menghadapi dunia kerja. Salah satu pendidikan 

pengganti yang bisa diberikan adalah bimbingan keterampilan. Bimbingan 

keterampilan dapat membekali vocational skill yang memudahkan mereka dalam 

bekerja kelak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berupaya 

untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pentingnya program 

bimbingan keterampilan yang dipilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Wanita (BPRSW) Yogyakarta untuk membekali vocational skill remaja 

perempuan putus sekolah. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 3 remaja perempuan 

putus sekolah warga binaan BPRSW Yogyakarta, 2 instruktur bimbingan 

keterampilan di BPRSW Yogyakarta, dan 2 pekerja sosial BPRSW Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan keterampilan penting 

diberikan kepada remaja perempuan putus sekolah di BPRSW Yogyakarta karena 

bimbingan keterampilan berfungsi untuk mencegah remaja perempuan putus 

sekolah dari kesulitan mencari pekerjaan dan bekerja. Selain itu, bimbingan 

keterampilan juga memberikan perubahan pada keterampilan, sikap, dan perilaku 

remaja perempuan putus sekolah. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Keterampilan, Vocational Skill, Remaja Perempuan 

Putus Sekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul dalam skripsi ini adalah “Bimbingan Keterampilan untuk 

Membekali Vocational Skill pada Remaja Perempuan Putus Sekolah di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta”. Agar 

judul ini tidak mengalami kesalahan dalam pengartian maka penulis berusaha 

memberikan penegasan pada beberapa istilah penting. Adapun penegasan 

masing-masing istilah dalam judul adalah sebagai berikut: 

1. Bimbingan Keterampilan 

Bimbingan keterampilan secara istilah terdiri dari dua kata, yakni 

bimbingan dan keterampilan. Bimbingan menurut Amir Hamzah adalah 

bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki 

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi lingkungan, mengatasi hambatan guna 

untuk menentukan masa depan yang lebih baik.
1
 

Menurut Syafaruddin, bimbingan adalah suatu proses pemberian 

bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu di dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapainya kemampuan 

untuk dapat memahami dirinya, kemampuan untuk dapat merealisasikan 

                                                           
1
 Amir Hamzah, Kematangan Karier Teori dan Pengukurannya, (Malang: Literasi 

Nusantara, 2019). 
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kemampuannya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai 

penyesuaian dirinya baik di sekolah, di lingkungan, di masyarakat.
2
 

Dari kedua pengertian bimbingan di atas, maka yang dimaksud 

dengan bimbingan dalam penelitian ini adalah proses pemberian bantuan 

agar individu dapat mengembangkan diri serta merealisasikan 

kemampuannya sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat 

menentukan masa depan yang baik. 

Sedangkan keterampilan menurut Lily Budiarjo adalah kecakapan 

melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus 

menerus, karena keterampilan tidak datang dengan sendiri secara otomatis 

melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus menerus.
3
 

Keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, 

fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun 

membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah 

nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
4
  

Dari kedua pengertian keterampilan di atas, maka keterampilan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecakapan dalam 

menghasilkan sesuatu yang bernilai yang diperoleh dari latihan secara 

terus menerus. 

                                                           
2
 Syafaruddin, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan 

Praktik, (Medan: Perdana Publishing, 2019). 
3
 Lily Budiarjo, Keterampilan Belajar, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007).  

4
 Sudarto, Keterampilan dan Nilai sebagai Materi Pendidikan dalam Perspektif Islam, 

Jurnal Al-Lubab, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 107. Diakses dari KETERAMPILAN DAN NILAI 

SEBAGAI MATERI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM | Al-Lubab : Jurnal 

Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam (kopertais4.or.id) pada tanggal 21 Desember 2021 

pukul 03:52 WIB. 

http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/1305
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/1305
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/1305
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Dengan demikian maka bimbingan keterampilan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah proses pemberian bantuan agar individu dapat 

menghasilkan sesuatu yang bernilai sesuai dengan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki sehingga dapat menentukan masa depan yang baik.  

2. Membekali Vocational Skill Remaja Putus Sekolah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membekali berarti 

memberi bekal. Bekal sendiri berarti sesuatu yang dapat digunakan kelak 

apabila perlu.
5
 Vocational Skill atau Kecakapan Vokasional seringkali 

disebut dengan “kecakapan kejuruan”, artinya kecakapan yang dikaitkan 

dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.
6
 

Remaja dalam Bahasa Inggris adalah “teenager”, yang berarti 

manusia berusia belasan tahun. Usia belasan tahun merupakan usia 

perkembangan untuk menjadi dewasa. Pada masa remaja manusia tidak 

dapat disebut masih anak-anak maupun sudah dewasa. Masa remaja adalah 

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dialami antara umur 

11 sampai 21 tahun.
7
 Penelitian ini difokuskan pada remaja berjenis 

kelamin perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang 

memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan 

                                                           
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring diakses dari Arti kata bekal - 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 04:11 WIB. 
6
 Mohammad Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill), (Bandung: Afabeta, 

2004), hlm. 30. 
7
 Tristin Nurjannah, Peran Panti Sosial dalam Pelaksanaan Bimbingan Karir pada 

Remaja Putus Sekolah (Studi di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang), 

Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018, hlm 8-9. 

https://kbbi.web.id/bekal
https://kbbi.web.id/bekal
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menyusui.
8
 Putus sekolah adalah keadaan di mana seseorang yang 

seharusnya duduk di bangku sekolah namun dikarenakan berbagai faktor 

ia tidak dapat menyelesaikan program belajarnya hingga tuntas.
9
 

Dengan demikian dapat ditegaskan dalam penelitian ini bahwa 

membekali vocational skill pada remaja perempuan putus sekolah berarti 

memberikan kecakapan vokasional pada para perempuan berusia belasan 

tahun yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya, sehingga 

kecakapan tersebut dapat digunakan kelak dalam menghasilkan barang dan 

jasa yang dapat dijadikan sumber pendapatan agar dapat hidup dengan 

layak di masyarakat. 

3. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 

Yogyakarta yang beralamatkan Jalan Cokrobedog, Sidoarum, Kecamatan 

Godean, Kabupaten Sleman, DIY, adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang bertugas menangani masalah-masalah berkaitan dengan Wanita 

Rawan Sosial Psikologis (WRSP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai salah satu bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah DIY 

terhadap penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.
10

 Salah satu upaya 

                                                           
8
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, cet. 2, ed. 3, 2002), hlm 856. 
9
 Maya Gusnita Sari A., Bimbingan Keterampilan Kerja Mandiri terhadap Remaja Putus 

Sekolah pada Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018, 

hlm. 9. 
10

 Yukabid Shobrunnia, Kepercayaan Diri Warga Binaan di Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Wanita di Yogyakarta (Studi Kasus Empat Klien di Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018. 
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BPRSW dalam mengentaskan permasalahan warga binaannya adalah 

dengan memberikan program bimbingan keterampilan yang bertujuan 

untuk mengasah skill/keterampilan warga binaan. 

Berdasarkan penegasan istilah pada judul di atas, maka dapat 

ditegaskan yang dimaksud dengan judul “Bimbingan Keterampilan untuk 

Membekali Vocational Skill pada Remaja Perempuan Putus Sekolah di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta” adalah 

proses pemberian bantuan penguasaan suatu bidang pekerjaan kepada para 

remaja perempuan yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya yang 

berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 

Yogyakarta dengan tujuan untuk membekali mereka kecakapan hingga 

menjadi ahli dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Melalui bimbingan 

tersebut diharapkan kecakapan vokasional mereka dapat memudahkan untuk 

mendapatkan pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan yang layak di kehidupan 

mendatang meskipun pendidikan formal mereka tidak terselesaikan. 

B. Latar Belakang 

Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan serta membangun mutu 

sumber daya manusia (SDM) di Indonesia adalah melalui pengupayaan 

pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan 

setiap individu. Semakin berpendidikan seorang individu maka semakin siap 

ia untuk menghadapi dunia setelahnya, yaitu dunia kerja. 

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jalur pendidikan, yakni: (1) 

Pendidikan Formal, (2) Pendidikan Non-Formal, dan (3) Pendidikan In-
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Formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan 

berjenjang, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan 

pendidikan in-formal merupakan pendidikan di lingkup keluarga dan 

lingkungan.
11

 

Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Pada masa anak-anak manusia melalui proses sosialisasi awal di dalam 

keluarganya, setelah itu mereka menghabiskan sebagian besar waktunya 

dalam dunia pendidikan dengan mengikuti sekolah formal. 

Dalam sistem pendidikan formal di Indonesia terdapat suatu program 

yang mewajibkan anak untuk belajar selama 9 tahun.  Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” dan ketentuan 

pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 

2008 tentang Wajib Belajar yang berbunyi “Penyelenggaraan wajib belajar 

pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang 

meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat”. 
12

 

Namun secara Nasional agar terlaksananya Program Pemerintah yakni 

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar 
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 Tristin Nurjannah, Op.cit., hlm 1. 
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 Suka Suka, Dasar Hukum Wajib Belajar 12 Tahun, diakses dari 

https://hp3342.wordpress.com/2018/05/26/dasar-hukum-wajib-belajar-12-tahun/ pada tanggal 9 

November 2020 pukul 03: 20 WIB. 
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(KIP) wajib belajar berubah menjadi 12 tahun. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 (a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 

tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar bertujuan untuk: 

Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh 

satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan 

pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan 

menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
13

 

 

Meskipun program tersebut sudah berjalan beberapa tahun, namun 

tidak menutup kemungkinan bahwa program tersebut masih diiringi 

permasalahan-permasalahan penting, seperti anak-anak yang tidak naik kelas, 

anak-anak putus sekolah, dan anak-anak yang tidak mampu melanjutkan 

sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.  

Pada kenyataannya tidak semua anak di Indonesia dapat mengikuti 

program pendidikan secara penuh, banyak dari mereka yang terpaksa 

menghentikan pendidikannya sehingga menjadi anak putus sekolah. Padahal, 

sudah menjadi keharusan setiap anak mengikuti program pendidikan karena 

mereka merupakan generasi muda yang akan meneruskan bangsa. Banyak hal 

yang dapat menjadi penyebab anak putus sekolah, seperti kondisi ekonomi 

keluarga yang lemah, kekacauan dalam keluarga (broken home), pengaruh 

lingkungan sekitar, dan lain sebagainya 

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan data 
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 Suka Suka, Dasar Hukum Wajib Belajar 12 Tahun, diakses dari 

https://hp3342.wordpress.com/2018/05/26/dasar-hukum-wajib-belajar-12-tahun/ pada tanggal 9 

November 2020 pukul 03: 20 WIB. 

https://hp3342.wordpress.com/2018/05/26/dasar-hukum-wajib-belajar-12-tahun/


23 
 

 

angka anak putus sekolah di Indonesia pada 2019. Sepanjang tahun itu, sekitar 

4,3 juta siswa Indonesia putus sekolah di berbagai jenjang.
14

 

Dapat diketahui melalui data Angka Putus Sekolah (APS) oleh Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bahwa 

pada tahun 2016 jumlah anak putus sekolah di DIY jenjang SD/MI berjumlah 

59 anak, sedangkan pada jenjang SMP/MTS berjumlah 257 anak, dan pada 

jenjang SMA/SMK/MA berjumlah 218 anak. Pada tahun 2017, jumlah anak 

putus sekolah pada jenjang SD/MI berjumlah 58 anak, jenjang SMP/MTS 

berjumlah 81 anak, dan jenjang SMA/SMK/MA berjumlah 178 anak.  Pada 

tahun 2018, jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/MI berjumlah 43 

anak, jenjang SMP/MTS berjumlah 38 anak, dan jenjang SMA/SMK/MA 

berjumlah 103 anak. Pada tahun 2019, jumlah anak putus sekolah sedikit 

meningkat dari tahun sebelumnya, pada jenjang SD/MI berjumlah 52 anak, 

jenjang SMP/MTS berjumlah 55 anak, dan jenjang SMA/SMK/MA berjumlah 

104 anak. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah anak putus sekolah jenjang 

SD/MI berjumlah 59 anak, pada jenjang SMP/MTS meningkat lebih banyak 

dari tahun sebelumnya dengan jumlah 218 anak, dan pada jenjang 

SMA/SMK/MA berjumlah 150 anak.
15

 

Meskipun angka anak putus sekolah di DIY masih tergolong lebih 

rendah daripada provinsi-provinsi yang lain, namun permasalahan anak putus 
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 Ilham Pratama Putra, 4,3 Juta Siswa PutusSekolah di 2019, diakses dari  

https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K50Pl3k-4-3-juta-siswa-putus-sekolah-di-

2019 pada tanggal 10 November 2020 pukul 04:50 WIB. 
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 Badan Perencanaan dan Pembangunan DIY, Angka Putus Sekolah (APS) Per Jenjang 
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sekolah ini tidak bisa dipandang sebelah mata, harus ada aksi, baik dari 

pemerintah maupun masyarakatnya sendiri agar angka anak putus sekolah 

dapat menurun bahkan tidak ada sama sekali. 

Potensi terbesar anak putus sekolah berada pada jenjang SMA 

sederajat, atau pada rentang usia remaja. Banyak dari mereka yang harus 

berhenti sekolah pada jenjang SMP dikarenakan tidak ada biaya untuk 

melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Selain itu, program pendidikan di 

Indonesia lebih condong menganut wajib belajar 9 tahun (6 tahun tingkat SD 

sederajat dan 3 tahun tingat SMP sederajat) daripada wajib belajar 12 tahun, 

hal ini menyebabkan sebagian masyarakat mengabaikan pendidikan tingkat 

SMA sederajat. 

Usia remaja adalah usia rentan, di mana seorang individu masih sangat 

labil dan belum memiliki pendiriannya sendiri. Mereka akan sangat mudah 

terbawa oleh pengaruh lingkungan di sekitarnya. Pada usia remaja, individu 

seharusnya mendapatkan arahan dan pendampingan dari sekolah, namun pada 

remaja yang putus sekolah arahan dan pendampingan itu tidak mereka 

dapatkan. Oleh karena itu remaja putus sekolah membutuhkan perhatian 

penting dari masyarakat dan pemerintah. Walaupun mereka tidak memperoleh 

pendidikan formal, bukan berarti mereka tidak pantas meraih kesuksesan di 

masa mendatang. Mereka harus dibekali pendidikan pengganti pendidikan 

formal agar mereka dapat mandiri dan siap menghadapi dunia kerja. 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 

Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah 
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Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang menangani permasalahan 

sosial wanita di Yogyakarta. Remaja perempuan putus sekolah termasuk ke 

dalam sasaran BPRSW, karena sasaran BPRSW sendiri adalah wanita berusia 

17-40 tahun dengan gangguan keberfungsian sosial. Wanita-wanita yang 

berada di BPRSW Yogyakarta akan mendapatkan penanganan bantuan agar 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam bermasyarakat. 

Sebagai pengganti pendidikan formal pada remaja perempuan putus 

sekolah dan wanita dengan permasalahan yang lain, BPRSW mengupayakan 

bimbingan keterampilan kepada para warga binaannya agar dapat membekali 

vocational skill atau kecakapan vokasional untuk mereka. Bimbingan 

keterampilan yang akan didapatkan remaja perempuan dan para wanita 

lainnya di BPRSW adalah bimbingan keterampilan membatik; bimbingan 

keterampilan menjahit, bordir dan kerajinan tangan; bimbingan keterampilan 

tata rias, spa dan tata rambut; serta bimbingan keterampilan olahan pangan 

atau tata boga. Pemberian layanan bimbingan keterampilan kepada para 

wanita yang ada di BPRSW dapat memudahkan mereka mencari pekerjaan 

atau membangun usaha setelah mereka lulus dari BPRSW. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Bimbingan Keterampilan untuk Membekali Vocational Skill pada 

Perempuan Putus Sekolah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Wanita (BPRSW) Yogyakarta”. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah mengapa Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta memilih program 

bimbingan keterampilan dalam membekali vocational skill pada remaja 

perempuan putus sekolah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah yang sudah dituliskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan 

menganalisis pentingnya program bimbingan keterampilan yang dipilih 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta 

untuk membekali vocational skill remaja perempuan putus sekolah. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pengembangan pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam 

khusunya mengenai bimbingan keterampilan untuk membekali vocational 

skill para remaja perempuan putus sekolah.  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi serta referensi secara teori dan fakta yang terjadi di lapangan 

mengenai pentingnya program bimbingan keterampilan yang dipilih 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) 
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Yogyakarta untuk membekali vocational skill remaja perempuan putus 

sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumbangan pemikiran dan keilmuan serta dapat menambah koleksi 

karya tulis ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pengembangan penelitian sebelumnya dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pentingnya program bimbingan 

keterampilan yang dipilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta untuk membekali vocational 

skill remaja perempuan putus sekolah. 

2) Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk memperbaiki pelayanan bimbingan keterampilan warga 

binaan. 

3) Bagi warga binaan, diharapkan para remaja perempuan putus 

sekolah tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

bimbingan keterampilan agar memiliki kecakapan vokasional 

sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari BPRSW Yogyakarta. 

4) Bagi pembaca pada umumnya, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai pentingnya program bimbingan keterampilan 

untuk membekali vocational skill remaja perempuan putus sekolah. 
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E. Kajian Pustaka 

Dari hasil penelusuran peneliti, sejauh ini penulis tidak menemukan 

penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal penelitian 

yang mengkaji tentang “Bimbingan Keterampilan untuk Membekali 

Vocational Skill pada Remaja Perempuan Putus Sekolah”. Tetapi di sisi lain, 

penulis menemukan adanya kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian 

lainnya. Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan 

dengan judul penelitian ini, antara lain: 

Pertama, penelitian Eva Liana mengenai bimbingan keterampilan 

untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi warga binaan sosial. Dalam 

penelitian ini, Eva Liana berhasil memperoleh bahwa bimbingan keterampilan 

yang dilakukan di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Jakarta 

Barat bersifat positif dan mampu mendorong mereka dalam membangun 

kemandirian. Selain itu, Eva Liana juga menemukan berbagai faktor yang 

menjadi penghambat dan pendukung dalam proses bimbingan keterampilan.
16

  

Penelitian oleh Eva Liana dan penelitian ini memiliki kesamaan, yakni 

sama-sama mengkaji tentang teori bimbingan keterampilan, dengan perbedaan 

terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Eva Liana fokus 

kepada proses bimbingan keterampilan untuk membantu tumbuhnya 

kemandirian ekonomi para warga binaan sosial, sedangkan fokus pada 

penelitian ini terletak pada pentingnya program bimbingan keterampilan untuk 

membekali vocational skill remaja perempuan putus sekolah. 
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 Eva Liana, Bimbingan Keterampilan untuk Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi para 

Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Jakarta Barat, Skripsi, 

UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm 110. 
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Kedua, penelitian Yulia Fatmawati yang berjudul “Penyelenggaraan 

Program Bimbingan Keterampilan dalam Menumbuhkan Sikap Wirausaha di 

Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yulia Fatmawati memperoleh hasil anatara lain: (1) Perencanaan 

kurikulum program bimbingan keterampilan dilakukan melalui evaluasi 

program bimbingan keterampilan pada satu tahun anggaran sebelumnya; (2) 

Pembelajaran dapat dikatakan berjalan cukup lancar, peserta didik juga 

dibekali sikap dan mental yang baik untuk mendukung  pengetahuan dan 

keterampilan; (3) Berbagai hal diupayakan oleh instruktur untuk membantu 

peserta didik menumbuhkan sikap wirausaha, yaitu dengan membekali mereka 

pengetahuan serta keterampilan, menumbuhkan rasa percaya diri, dan 

memberikan arahan kepada mereka untuk menyelesaikan tantangan-tantangan; 

dan (4) Keberhasilan bimbingan keterampilan untuk menumbuhkan sikap 

wirausaha dibuktikan dengan keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan 

tugas-tugan yang diberikan.
17

 Penelitian oleh Yulia Fatmawati dan penelitian 

ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang bimbingan 

keterampilan, hanya saja terdapat perbedaan yang terletak pada objek 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Fatmawati fokus kepada 

penyelenggaraan bimbingan keterampilan dalam menumbuhkan sikap 

wirausaha peserta didik, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah 
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 Yulia Fatmawati, Penyelenggaraan Program Bimbingan Keterampilan dalam 

Menumbuhkan Sikap Wirausaha di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 6, No. 6, 2017, hlm. 561-569, diakses dari 
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mengetahui pentingnya program bimbingan keterampilan untuk membekali 

vocational skill remaja perempuan putus sekolah. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Usniawati mengenai evaluasi 

hasil program bimbingan keterampilan pada korban trafficking. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Usniawati adalah program bimbingan 

keterampilan yang dilakukan pada korban trafficking telah mencapai tujuan, 

dibuktikan dengan adanya kemampuan serta terjadinya perubahan yang 

bermakna dalam diri siswa serta pernyataan dari para staf mengenai 

banyaknya siswa yang telah lulus dari panti kemudian bekerja dan berhasil 

membuka usaha sendiri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
18

 

Persamaan penelitian Usniawati dengan penelitian ini adalah keduanya sama-

sama mengkaji teori mengenai bimbingan keterampilan hanya saja keduanya 

berbeda dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu fokus kepada evaluasi 

terhadap program bimbingan keterampilan, sedangkan pada penelitian ini 

fokusnya terletak pada pentingnya program bimbingan keterampilan untuk 

membekali vocational skill. 

Keempat, penelitian Badrus dan Turmudi yang berjudul “Pembentukan 

Vocational Skill melalui Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di Sentra 

Produksi Roti Siswa Madrasah Aliyah Al-Khidmah Ngronggot Kab. 

Nganjuk”. Hasil penelitian yang diperoleh Badrus dan Turmudi menjelaskan 

bahwa kegiatan siswa yang dimulai dari memasak roti hingga memasarkan 

roti dapat menghasilkan skil siswa menjadi kuat dalam pembuatan dan 
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 Usniawati, Evaluasi Hasil Program Bimbingan Keterampilan pada Korban Trafficking 

di Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Pasar Rebo Jakarta Timur, Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011, hlm.77. 
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pemasaran roti tersebut. Selain itu, berkat pendampingan dari dosen yang 

diterjunkan di lembaga pendidikan termasuk di Madrasah Aliyah Al-Khidmah 

Ngronggot dapat memperkuat jalinan relasi antara perguruan tinggi, sekolah 

dan pengusaha, hal ini mendorong semua elemen bekerja sama dalam 

mengembangkan ekonomi masyarakat.
19

 Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang vocational skill, 

dengan kata lain sama-sama fokus terhadap program untuk pembekalan 

vocational skill. Salah satu hal yang membedakan antara penelitian terdahulu 

oleh Badrus dan Turmudi dengan penelitian ini adalah penggunaan metode 

dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode Partisipatory 

Action Research (PAR) sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Kelima, penelitian Dwi Mega Martasari, Setiadi Cahyono Putri, dan 

Yuni Rahmawati mengenai hubungan antara dukungan sosial, vocational skill, 

dan kemapuan adaptasi karir pada masa revolusi industri 4.0. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Mega Martasari, Setiadi Cahyono Putri, dan Yuni 

Rahmawati memperoleh hasil bahwa (1) Adaptasi karir pada era revolusi 

industri 4.0 para siswa dan dukungan sosial yang mereka peroleh berada 

dalam katagori tinggi; (2) Vocational Skill yang diperoleh oleh siswa SMK 

TITL Kota Malang berada pada katagori yang sangat tinggi; (3) Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial dengan adaptasi 
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 Badrus dan Turmudi, Pembentukan Vocational Skill melalui Praktek Kerja Industri 
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karir pada era revolusi industri 4.0, vocational skill dengan adaptasi karir pada 

era revolusi industri 4.0, serta terdapat hubungan yang positif dan simultan 

antara dukungan sosial dan vocational skill dengan  adaptasi karir pada era 

revolusi industri 4.0; dan (4) Berdasarkan penelitian, kontribusi relatif (SR%) 

dan kontribusi efektif (SE%) dapat dihitung.
20

 Persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang teori 

vocational skill di dalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mega dkk 

berfokus kepada hubungan antara dukungan sosial, vocational skill, dan 

adaptasi karir pada era revolusi industri 4.0 siswa SMK. Sedangkan penelitian 

ini fokus terhadap upaya membekali kecakapan vokasional pada remaja 

perempuan putus sekolah. 

Keenam, penelitian Nikodemus Niko yang berjudul “Strategi 

Pemberdayaan Berbasis Vocational Skill pada Perempuan Miskin di 

Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)”. Penelitian oleh Nikodemus Niko 

ini memperoleh hasil anatara lain: (1) Kemiskinan telah manyatu dengan 

kehidupan perempuan di perbatasan, hal ini dikarenakan negara belum 

memperhatikan kehidupan mereka yang terisolasi; (2) Program pembangunan 

seperti infrastruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, dan 

pendidikan belum sepenuhnya terealisasi pada masyarakat khususnya 

perempuan di perbatasan Entikong,; (3) Kemiskinan yang mereka alami bukan 

hanya kemiskinan kultural dan struktural, melainkan multidimensi di mana 
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 Dwi Mega Martasari, Setiadi Cahyono P., & Yuni Rahmawati, Correlation between 

Social Support, Vocational Skill and Career Adaptability in Industrial Revolution 4.0 for 

Vocational Students, Pedagogi: Jurnal Imu Pendidikan, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 135-140, 

diakses dari https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.877 pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 07:22 

WIB. 
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akses-akses untuk pemberdayaan belum dijangkau; (4) Model pemberdayaan 

berbasis vocational skill pada perempuan miskin difokuskan pada keterlibatan 

mereka dalam membangun usaha bukan pada pemberian bantuan uang secara 

langsung yang dapat menyebabkan mereka bergantung dengan bantuan.
21

 

Persamaan antara penelitian Nikodemus Niko dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji tentang vocational skill. Perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nikodemus Niko berfokus 

kepada upaya pemberdayaan perempuan miskin yang berbasis vocational skill 

di perbatasan Entikong, sedangkan penelitian ini fokus terhadap program 

pemberian bantuan sebagai upaya membekali vocational skill pada remaja 

perempuan yang putus sekolah. 

F. Landasan Teori 

1. Bimbingan Keterampilan 

a. Definisi Bimbingan Keterampilan 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari 

Bahasa Inggris “guidance”, kata “guidance” adalah kata dalam bentuk 

mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “to guide” yang 

artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan 

yang benar. Kata “guidance” berarti pemberian petunjuk, pemberian 

bimbingan atau sebagai suatu bantuan atau tuntunan.
22

 

                                                           
21
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Miskin di Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia), Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan 

Anak, Vol. 15, No. 1, hlm. 1-17, diakses dari https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3229 pada 
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Bulan Bintang, 2001), hlm. 18. 
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Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan 

kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu 

atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan 

hidupnya.
23

 

Hallen mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses 

pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing, 

yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam 

rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara 

optimal, dengan menggunkaan berbagai macam media dan teknik 

bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai 

kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi lingkungannya.
24

 

Dari beberapa definisi mengenai bimbingan di atas dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

berkelanjutan oleh ahli kepada seseorang atau sekelompok orang agar 

dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dengan menggunakan 

kemampuannya dan sarana yang ada secara maksimal, guna 

memberikan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

                                                           
23

 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Studi dan Karir), (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2004), hlm. 5-6. 
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Kata keterampilan berawal dari kata terampil yaitu cakap dalam 

menyelesaikan tugas; mampu dan cekatan. Sedangkan keterampilan 

adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
25

 

Keterampilan merupakan kecakapan untuk dapat menyelesaikan 

suatu tugas, atau dengan kata lain keterampilan dapat diartikan sebagai 

suatu kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas 

yang kompleks dengan mudah dan cermat serta dapat 

menyelesaikannya dengan baik.
26

 

Menurut Dunette (1976), keterampilan merupakan pengetahuan 

yang didapatkan dan dikembangkan melalui latihan atau training dan 

pengalaman dengan melakukan berbagai tugas.
27

 

Robbins membagi keterampilan menjadi 4 kategori, 

keterampilan-keterampilan tersebut adalah: 

1) Basic Literacy Skill 

Basic literacy skill merupakan suatu keahlian dasar yang 

dimiliki oleh setiap orang seperti menulis, membaca, 

mendengarkan, maupun kemampuan dalam berhitung. 

2) Technical Skill 

Technical skill adalah suatu keahlian yang didapat melalui 

proses pembelajaran dalam bidang teknik seperti keahlian dalam 

                                                           
25

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan dan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia edisi ke II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1044. 
26

  Hallen A, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 3-5. 
27

  Eva Liana, Op.Cit., hlm. 72 
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menggunakan komputer, memperbaiki handphone dan lain 

sebagainya. 

3) Interpersonal Skill 

Interpersonal skill merupakan keahlian dalam melakukan 

komunikasi antar sesama seperti mengemukakan pendapat dan 

bekerjasama dalam tim. 

4) Problem Solving 

 Problem solving adalah keahlian seseorang dalam 

memecahkan permasalahan dengan menggunakan logika.
28

 

Dapat disimpulkan bahwa Keterampilan adalah kemampuan 

dalam menyelesaikan tugas dengan baik, yang merupakan hasil dari 

latihan dan pengalaman. 

Dari berbagai penjelasan di atas mengenai bimbingan dan 

keterampilan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan keterampilan 

adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau 

sekelompok individu untuk mengasah suatu kemampuan sesuai bidang 

keterampilan yang dimiliki. Dengan harapan mereka dapat menjadi 

tenaga ahli yang memudahkan mereka dalam mencari pendapatan 

dengan bekerja serta hidup layak di masyarakat. 

b. Fungsi Bimbingan 

Terdapat lima fungsi bimbingan, yakni fungsi pemahaman, 

fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan 
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pengembangan, serta fungsi advokasi.
29

 Lebih jelasnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Fungsi Pemahaman 

Fungsi pemahaman dalam bimbingan berupaya untuk 

memahami sesuatu oleh individu, orang tua, dan pembimbing 

untuk kepentingan pengembangan individu tersebut. Seperti 

pemahaman diri, pemahaman lingkungan seperti lingkungan 

keluarga dan tempat individu belajar, serta pemahaman tentang 

lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan pekerjaan. 

2) Fungsi Pencegahan 

Fungsi pencegahan dalam bimbingan berarti mencegah 

individu menghadapi berbagai permasalahan yang dapat 

mengganggu dan menghambat dalam proses perkembangan, 

sehingga ia dapat berkembang tanpa menghadapi permasalahan 

yang merugikan. 

3) Fungsi Pengentasan 

Fungsi pengentasan atau fungsi kuratif dalam bimbingan 

berupaya untuk membantu teratasinya berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh individu.  

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 

Fungsi pemeliharan dan pengembangan dalam bimbingan 

berarti memelihara dan mengembangkan berbagai macam potensi 
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positif yang ada pada diri individu, sehingga mereka dapat 

mencapai perkembangan kepribadian secara terarah, mantap, dan 

berkelanjutan. 

5) Fungsi Advokasi 

Fungsi advokasi dalam bimbingan berarti pembelaan 

terhadap individu dalam rangka berupaya untuk mengembangkan 

seluruh potensi secara optimal. 

Selain fungsi-fungsi di atas, bimbingan juga memiliki fungsi 

sebagai berikut:
30

 

1) Fungsi Pemahaman 

Fungsi pemahaman membantu individu agar memiliki 

pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga 

dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri secara optimal 

dan menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif dengan 

lingkungan. 

2) Fungsi Preventif 

Fungsi preventif berupaya untuk selalu mengantisipasi 

permasalahan yang mungkin terjadi dan mencegah agar 

permasalahan tersebut tidak dialami oleh individu. Misalnya 

memberikan bimbingan agar mereka dapat terhindar dari sesuatu 

yang berbahaya. 

3) Fungsi Pengembangan 
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Fungsi pengembangan mengharuskan pembimbing untuk 

senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

dapat membantu individu untuk mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. 

4) Fungsi Perbaikan (Penyembuhan) 

Fungsi perbaikan bersifat kuratif atau membantu individu 

yang telah mengalami masalah, baik berupa masalah pribadi, 

sosial, belajar, maupun karir. 

5) Fungsi Penyaluran 

Fungsi penyaluran membantu individu dalam memutuskan 

memilih kegiatan tambahan, jurusan, maupun penguasaan karir di 

bidang tertentu, sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri 

kepribadian lainnya.  

6) Fungsi Adaptasi 

Fungsi adaptasi membantu konselor, guru, maupun dosen 

dalam mengadaptasikan program sesuai dengan latar belakang 

pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu.  

7) Fungsi Penyesuaian 

Fungsi penyesuaian berupaya untuk membantu individu 

agar dapat menyesuiakan dirinya terhadap program pendidikan, 

peraturan sekolah, maupun norma agama secara dinamis dan 

konstruktif. 

c. Tujuan Bimbingan Keterampilan 
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Tujuan diadakannya bimbingan keterampilan adalah sebagai 

berikut: 

1) Membantu individu untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai 

dengan kecakapan yang dimiliki. 

2) Membantu proses sosialisasi dan sensitivitas kepada kebutuhan 

orang lain. 

3) Membantu individu untuk mengembangkan motif-motif intrinsik 

dalam proses belajar sehingga tercapai kemajuan yang berarti. 

4) Membantu memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterlibatan 

dalam proses pendidikan. 

5) Membantu individu dalam proses memilih pekerjaan dan 

memasuki dunia kerja.
31

 

2. Vocational Skill 

a. Konsep Life Skills 

Keterampilan atau kecakapan hidup dipilah menjadi dua, 

meliputi: 

1) Kecakapan Umum (general life skills), mencakup; 

a) Kecakapan pribadi (personal skills); seperti kecakapan 

mengenal diri, kecakapan belajar, kecakapan beradaptasi, 

kecakapan mengatasi masalah (copeability), kecakapan 

berpikir, kemandirian dan bertanggung jawab. 
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b) Kecakapan Sosial (social skills); seperti kecakapan 

berkomunikasi, kecakapan bekerja kooperatif dan kolaboratif, 

serta sikap solidaritas. 

2) Kecakapan Spesifik (specific life skills), mencakup; 

a) Kecakapan Akademik; seperti kecakapan mengidentifikasi 

variabel, kecakapan menghubungkan variabel, kecakapan 

merumuskan variabel, kecakapan melaksanakan variabel. 

b) Kecakapan Vokasional; seperti  kecakapan karir.
32

 

b. Definisi Vocational Skill 

Vocational Skill (Kecakapan Vokasional) seringkali disebut dengan 

“kecakapan kejuruan”, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. 
33

 

Kecakapan vokasional dibagi menjadi empat area kompetensi 

individu, antara lain: (a) keterampilan komunikasi: mampu berfikir secara 

komperhensif; (b) keterampilan kepercayaan diri: mampu mengatur diri, 

beretika dan matang; (c) keterampilan penyesuaian secara ekonomi: 

kemampuan memecahkan permasalahan, pembelajaran, kemampuan kerja, 

dan pengembangan karir; (d) keterampilan dalam kelompok dan 

berorganisasi: keterampilan interpersonal, organisasional, negosiasi, 

kreativitas, dan kepemimpinan.
34
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c. Pembagian Vocational Skill 

Vocational skill dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Kecakapan 

Vokasional Dasar (Basic Vocational Skill) dan (2) Kecakapan Vokasional 

Khusus (Occupational Skill) yang berarti kecakapan terkait dengan 

bidang-bidang tertentu. Kecakapan dasar vokasional antara lain melakukan 

gerak dasar, menggunakan alat sederhana yang diperlukan bagi semua 

orang yang menekuni pekerjaan manusia (misalnya palu, obeng dan 

cangkul) dan kecakapan membaca gambar sederhana.  

Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang 

akan menekuni pekerjaan yang sesuai seperti menservis mobil bagi yang 

menekuni bidang otomotif, menjalankan komputer bagi yang menekuni 

pada bidang elektronik, dan meracik bumbu bagi yang menekuni bidang 

tata boga.
35

 

3. Remaja Putus Sekolah 

a. Definisi Remaja 

Menurut WHO remaja adalah suatu masa dimana individu 

berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda tanda seksual 

sekundernya sampai saat ia kematangan seksual. Individu mengalami 

perkembangann psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak 

                                                                                                                                                               
17, No. 4, 2002, hlm. 10-12, diakses dari 
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menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi 

yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.
36

 

Umumnya masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa 

remaja awal dan masa remaja akhir. Garis pemisah antara awal dan 

akhir masa remaja terletak kira-kira ketika remaja memasuki sekolah 

menengah tingkat atas. Awal masa remaja biasanya berlangsung 

sekitar 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun (usia matang secara hukum). 

Sehingga dapat diketahui bahwa masa remaja akhir sangatlah singkat. 

Sama halnya dengan periode-periode perkembangan manusia 

yang lain, masa remaja juga memiliki ciri-ciri tersendiri yang 

membedakan dengan periode perkembangan sebelum dan sesudah 

masa remaja, ciri-ciri tersebut antara lain:
37

 

1) Masa remaja sebagai periode yang penting dalam perkembangan 

mental dan fisik. 

2) Masa remaja sebaagai periode peralihan dari periode anak-anak 

menuju periode dewasa. 

3) Masa remaja sebaagai periode perubahan, baik perubahan emosi, 

perubahan tubuh, perubahan minat dan peran, perubahan perilaku, 

dan sikap. 

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah. Mereka kesulitan 

menyelesaikan permasalahannya karena pada masa anak-anak 

masalah mereka diselesaikan oleh orang tua maupun gurunya. 
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5) Masa remaja adalah masa mencari identitas, mereka merasa tidak 

puas jika sama dengan teman-temannya. 

6) Masa remaja sebagai usia menimbulkan ketakutan, para remaja 

takut mengemban tanggung jawab akibat stereotip di masyarakat 

yang beranggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, 

tidak dapat dipercaya, dan cenderung merusak. 

7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, mereka cenderung 

memiliki cita-cita yang mereka inginkan dan yang mereka lihat 

dari orang lain tanpa melihat sebagaimana adanya. 

8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, mereka mulai 

memusatkan diri pada perilaku yang berhubungan dengan status 

dewasa seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan 

obat-obatan, dan seks bebas. 

Selain ciri-ciri di atas, remaja juga memiliki tugas-tugas 

perkembangan yang harus dipenuhi. Tugas-tugas tersebut antara lain:
38

 

1) Memperluas jaringan relasi dan mampu berkomunikasi secara 

lebih dewasa dengan kawan sebaya. Berkomunikasi secara lebih 

dewasa berarti memilah kata-kata yang hendak diucapkan agar 

tidak mengatakan hal-hal sembarangan yang akan memperlihatkan 

mereka seperti anak-anak. 

2) Mendapatkan peranan sosial di lingkungannya. 
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3) Mampu menerima kebutuhan diri dan memenuhi kebutuhan 

tersebut dengan baik. 

4) Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang 

dewasa lainnya, dengan artian tidak terkekang dan dapat 

mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan. 

5) Mencapai kemandirian dibuktikan dengan kemampuan berdiri 

sendiri. 

6) Memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan sesuai dengan 

minat dan kemampuan yang dimiliki. 

7) Mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga. 

8) Membentuk falsafah hidup dan sistem nilai-nilai moral yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

b. Faktor Remaja Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa 

dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar.
39

 Anak yang 

berhenti bersekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

kebanyakan dari mereka berhenti bersekolah dikarenakan tidak adanya 

biaya untuk melanjutkan bersekolah, namun keterbatasan biaya 

bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak putus sekolah. 

Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah antara lain:
40

 

1) Lingkungan Keluarga 
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Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan 

paling utama bagi seorang anak. Pendidikan dalam sebuah 

keluarga berlangsung dengan wajar, informal, dan menggunakan 

media permainan. Keadaan keluarga seorang anak dengan anak 

yang lain berbeda-beda, ada yang berasal dari keluarga kaya, ada 

yang berasal dari keluarga kurang mampu, ada yang anggota 

keluarganya banyak, ada pula yang anggota keluarganya sedikit, 

bahkan tak jarang anak berasal dari keluarga yang bermasalah, 

seperti cek-cok, gaduh, dan sebagainya. Perbedaan keluarga yang 

bermacam-macam inilah yang berpengaruh terhadap pendidikan 

dan minat sekolah anak. 

2) Lingkungan Sekolah 

Seorang anak yang mulai memasuki dunia sekolah berarti 

ia mulai memasuki lingkungan masyarakat yang berbeda dengan 

lingkungan keluarga. Jika anak-anak berangkat menuju sekolah 

dengan membawa beban-beban emosional dari rumah maka hal ini 

akan mempengaruhi kegiatan mereka di sekolah. Jika di sekolah 

tidak ada bimbingan menuju ke arah yang baik atau bahkan 

dipaksa mematuhi peraturan-peraturan yang kejam maka mereka 

hanya akan melanggar peraturan-peraturan tersebut. 

3) Lingkungan Masyarakat  

Lingkungan masyarakat adalah tempat di mana seorang 

manusia bergerak, hidup, berinteraksi dengan orang lain, dan 
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saling mempengaruhi. Lingkungan yang tidak baik akan 

memberikan pengaruh yang tidak baik pula terhadap seorang anak 

usia sekolah. 

4) Faktor Ekonomi 

Pendapatan keluarga yang sedikit menyebabkan orang tua 

bekerja keras mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan 

bekerja keras tersebut orang tua dapat mengabaikan pendidikan 

anak-anaknya. Banyak pula ditemukan seorang anak yang diajak 

orang tuanya bekerja dengan anggapan dapat meringankan beban 

orang tua, hingga akhirnya mereka terpaksa berhenti untuk 

bersekolah. 

5) Kurangnya Minat Bersekolah 

Sudah semestinya anak yang berada dalam usia wajib 

belajar memiliki semangat yang membara ketika menuntut ilmu 

pengetahuan di sekolah. Akan tetapi, karena satu dan lain hal dapat 

menyebabkan minat bersekolah mereka sedikit demi sedikit dari 

waktu ke waktu akan berkurang, misalnya terbawa buruknya 

pengaruh dari lingkungan. Selain itu, kurangnya perhatian orang 

tua terhadap pendidikan anak serta kurangnya orang-orang yang 

dapat dijadikan contoh baik dalam pergaulan anak, juga dapat 

menyebabkan minat bersekolah mereka berkurang. 

4. Bimbingan Keterampilan untuk Membekali Vocational Skill dalam Kajian 

Bimbingan Konseling Islam 
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Bekerja merupakan sebuah anjuran dan perintah dalam agama 

Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 105 yang 

berbunyi 

عَۡمُلوْاٱ َوُقِل  َفُيَنِبُئُكم َوٱّلَّشَہـَٰدِة ٱّلَۡغيِۡب َعـِٰلِم ِإَّليٰ َوَسُتَزُّدوَّن َۖوٱّلُۡمؤِۡمُنوَّن ۥ َوَرُسوّلُه َعَمَلُكمۡ ٱّلَلُه َفَسَيَزى 

 ُكنُتمۡ ِبَمب

  َتعَۡمُلوَّن

Artinya:  

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.
41

 

 

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan 

para hamba-Nya untuk bekerja dan berusaha. Pekerjaan yang kita kerjakan 

akan diketahui oleh Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin lainnya, oleh 

karena itu kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik 

sehingga kelak dapat mengambil manfaatnya. 

Agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik maka sudah 

semestinya seorang individu bekerja sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Setiap individu memiliki keahlian yang berbeda antara satu sama 

lain. Tidak mampu dalam suatu bidang tertentu belum pasti tidak mampu 

di bidang yang lain. Oleh karena itu hendaknya seorang individu berusaha 

agar dapat menguasai satu bidang pekerjaan sehingga dapat bekerja 

dengan mudah, senang, dan tenang tanpa merasa tertekan. 

Salah satu bentuk usaha mengetahui kemampuan di satu bidang 

pekerjaan serta mengasahnya agar dapat bekerja dengan baik adalah 
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 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 162. 
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pelaksanaan program bimbingan keterampilan. Tujuan dari bimbingan 

keterampilan adalah membantu individu untuk mengembangkan 

pemahaman diri sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Kecakapan atau 

skil individu dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah 

kecakapan vokasional (vocational skill). Kecakapan voksional adalah 

kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat 

di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan keterampilan 

akan membantu individu mengembangkan diri sesuai dengan kecakapan 

vokasional yang dimiliki. 

Bimbingan keterampilan juga bertujuan untuk membantu individu 

dalam proses memilih pekerjaan dan memasuki dunia kerja. Dengan 

bimbingan keterampilan maka individu dapat mengetahui pekerjaan apa 

yang sesuai dengan minat dan bakatnya, mereka juga memiliki bekal 

untuk menekuni dunia kerja mereka di masa yang akan datang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian 

ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.
42

 

Pada intinya penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai apa yang terjadi saat ini dan apa adanya sesuai yang 

terjadi di tempat penelitian.  
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Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

berarti penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya, secara keseluruhan dengan cara deskriptif dalam suatu 

konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan 

memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim 

digunakan.
43

 

Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dan pendekatan kualitatif, penulis ingin menganalisa, memahami, dan 

mendeskripsikan secara mendalam mengenai pentingnya program 

bimbingan keterampilan yang dipilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta untuk membekali vocational skill 

remaja perempuan putus sekolah. 

 

 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah informan. Informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 
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latar (lokasi atau tempat) penelitian.
44

 Sedangkan untuk mendapatkan 

subjek penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

mempertimbangkan suatu hal tertentu. Pertimbangan ini misalnya 

subjek yang dipilih merupakan orang yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin subjek adalah penguasa 

sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi obyek/situasi sosial 

yang diteliti.
45

 

Oleh karena itu, untuk mengetahui pentingnya program 

bimbingan keterampilan yang dipilih Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta untuk membekali 

vocational skill remaja perempuan putus sekolah, maka ditentukan 

subjek penelitian sebagai key person atau orang kunci yang 

mengetahui secara mendalam mengenai bimbingan keterampilan 

adalah dua instruktur bimbingan keterampilan dengan kriteria sudah 

menjadi instruktur selama lebih dari satu tahun, yakni Ibu YR dan 

Bapak SH. Ibu YR dan Bapak SH dipilih sebagai subjek penelitian dari 

11 instruktur bimbingan keterampilan yang lain dikarenakan termasuk 

ke dalam kriteria serta atas dasar pertimbangan lain yaitu lebih mampu 

membuat warga binaan bersemangat dan memahami baik materi 

maupun praktik bimbingan keterampilan. 
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Selain instruktur bimbingan keterampilan, pekerja sosial juga 

menjadi subjek key person dalam penelitian ini. Pekerja sosial dipilih 

sebagai subjek untuk mengetahui perkembangan warga binaan yang 

mengikuti bimbingan keterampilan. Pekerja sosial dipilih dengan 

kriteria sudah bertugas lebih dari dua tahun, mereka adalah Bapak 

RDW dan Ibu S. Bapak RDW dan Ibu S dipilih sebagai subjek 

penelitian dari kedua pekerja sosial yang lain juga berdasarkan 

pertimbangan pendidikan terakhir. Bapak RDW merupakan sarjana 

sosiologi sedangkan Ibu S merupakan lulusan Sekolah Menengah 

Pekerjaan Sosial (SMPS). 

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana remaja perempuan 

putus sekolah dalam mengikuti bimbingan keterampilan, maka dari 

sembilan remaja perempuan putus sekolah di BPRSW Yogyakarta 

dipilih tiga remaja perempuan putus sekolah sebagai subjek penelitian 

dengan kriteria berusia 15-20 tahun dan sudah mengikuti bimbingan 

keterampilan lebih dari setengah tahun. Subjek remaja perempuan 

putus sekolah adalah UH, SS, dan ML. UH, SS, dan ML dipilih 

menjadi subjek penelitian dari tiga remaja perempuan putus sekolah 

lain yang masuk kriteria subjek penelitian dengan pertimbangan ketiga 

remaja perempuan putus sekolah ini lebih komunikatif dan informatif. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam 

kegiatan penelitian. Objek adalah keseluruhan gejala yang ada di 
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sekitar manusia. Sedangkan jika dilihat melalui sumbernya, objek 

disebut juga social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga 

elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity).
46

  

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa objek 

penelitian ini adalah pentingnya program bimbingan keterampilan 

yang dipilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 

(BPRSW) Yogyakarta untuk membekali vocational skill remaja 

perempuan putus sekolah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar 

informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat 

dibangun makna dalam suatu topik tertentu.
47

 

Penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai 

pentingnya program bimbingan keterampilan yang dipilih Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta 

untuk membekali vocational skill remaja perempuan putus sekolah, 

oleh karena itu penulis menggunakan teknik wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan (orang yang diwawancarai), dengan atau 
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tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
48

  

Wawancara dilakukan dengan instruktur bimbingan 

keterampilan, pekerja sosial, dan remaja perempuan putus sekolah. 

Wawancara dengan instruktur bimbingan keterampilan dan pekerja 

sosial dilakukan pada saat jam kerja di ruang kelas keterampilan dan 

ruang pekerja sosial. Sedangkan wawancara dengan remaja perempuan 

putus sekolah dilakukan setelah semua kegiatan balai selesai dan 

dilakukan di tempat yang berbeda yakni ruang shelter balai dan 

mushola balai. 

b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.
49

 

Sesuai dengan pengertian observasi di atas maka penulis 

melakukan observasi dengan cara mengamati bimbingan keterampilan 

secara langsung yang dilakukan oleh instruktur bimbingan 

keterampilan, remaja perempuan putus sekolah, dan didampingi 

pekerja sosial BPRSW Yogyakarta. Penulis melakukan observasi 

berjenis non partisipan di mana penulis hanya sebagai pengamat objek 

dan tidak terlibat ke dalam kegiatan bimbingan keterampilan. 

c. Dokumentasi 

                                                           
48

 Ibid., hlm 159. 
49

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 

136.   



55 
 

 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

observasi dilengkapi dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi 

merupakan cara untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh 

dari berbagai macam dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

bebentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain.
50

 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan sebagai data dalam 

penelitian ini antara lain buku profil BPRSW Yogyakarta, laporan 

hasil program bimbingan keterampilan, buku daftar nama peserta 

bimbingan keterampilan, daftar hadir peserta bimbingan keterampilan, 

transkip nilai bimbingan keterampilan, sertifikat kelulusan, serta foto-

foto kegiatan bimbingan keterampilan yang diabadikan oleh instruktur 

maupun pekerja sosial,  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara 

sistematis, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan 
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ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
51

 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sudah dilakukan bahkan 

sebelum penulis terjun ke lapangan. Analisis yang dilakukan penulis 

sebelum terjun ke lapangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap 

data-data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Data-data tersebut 

berguna bagi penulis untuk menentukan fokus penelitian. 

Sedangkan untuk analisis data di lapangan penulis menggunakan 

analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, 

analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
52

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
53

 

Penelti melakukan reduksi terhadap data-data yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi dilakukan 
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dengan memasukkan data yang diperoleh dari subjek instruktur 

bimbingan keterampilan, pekerja sosial, dan remaja perempuan putus 

sekolah ke dalam tabel. Kemudian dari semua hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi tersebut penulis kategorikan berdasarkan 

tema dan membuat kesimpulan kecil berdasarkan data yang diperoleh. 

pengkategorian ini dilakukan secara teliti dan rinci sehingga 

memudahkan penulis baik dalam mengumpulkan data selanjutnya 

maupun mencari data-data yang diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
54

  

Penulis menyajikan data-data secara naratif dengan melakukan 

penyalinan hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan naratif dan 

menyajikan dalam uraian kata-kata yang dituangkan dalam bentuk 

kalimat. Dengan ini maka penulis mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data berdasarkan model Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan 

kesimpulan ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah penelitian, 
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namun mungkin juga tidak, karena dalam penelitian kualitatif 

semuanya dapat berkembang di lapangan. 

Kesimpulan atau hasil yang diperoleh dalam penelitian 

kualitatif belum pernah ditemukan sebelumnya. Gambaran sebuah 

temuan itu sebelumnya belum jelas, setelah dilakukan penelitian maka 

ditemukan kejelasan yang dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, penulis 

memberikan kesimpulan pada setiap data hasil wawancara agar dapat 

dengan mudah dipahami oleh para pembaca. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut.
55

 Triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang 

dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari 

sumber yang berbeda-beda untuk menguji kredibilitas jawaban dari setiap 

subjek yang diwawancara.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang bimbingan keterampilan 

untuk membekali vocational skill pada remaja perempuan putus sekolah di 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan keterampilan penting 

diberikan kepada remaja perempuan putus sekolah di BPRSW Yogyakarta 

karena: 

1. Pemberian layanan bimbingan keterampilan pada remaja perempuan putus 

sekolah dengan membekali mereka vocational skill berfungsi untuk 

mencegah remaja perempuan putus sekolah menghadapi kesulitan dalam 

mencari pekerjaan dan bekerja kelak. Fungsi pencegahan tersebut 

didukung oleh fungsi-fungsi bimbingan keterampilan yang lain, yakni: 1). 

Fungsi Pemahaman; 2). Fungsi Pengembangan; 3) Fungsi Penyaluran; 4). 

Fungsi Adaptasi. 

2. Pemberian layanan bimbingan keterampilan dapat memberikan perubahan 

pada keterampilan, sikap, dan perilaku remaja perempuan putus sekolah. 

Perubahan-perubahan tersebut membuat remaja perempuan putus sekolah 

mudah menerima bekal vocational skill. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, ada 
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beberapa hal yang diharapkan dapat mengembangkan layanan bimbingan 

keterampilan untuk meningkatkan vocational skill warga binaan, dengan ini 

maka penulis ajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Instruktur Bimbingan Keterampilan 

a. Instruktur bimbingan keterampilan lebih melihat segmen pasar. Yang 

menjadi tren dalam masing-masing bimbingan keterampilan perlu 

diikuti agar kecakapan warga binaan tidak ketinggalan zaman.  

b. Instruktur bimbingan memastikan semua warga binaan mengikuti 

bimbingan keterampilan dengan baik, bukan hanya datang ke kelas dan 

diam saja, tapi juga melakukan praktik sesuai dengan apa yang 

diminta. 

2. Pekerja Sosial 

Pekerja sosial lebih berkoordinasi dengan instruktur bimbingan 

mengenai perkembangan keterampilan maupun vocational skill warga 

binaan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan bimbingan 

keterampilan yang diberikan oleh instruktur bimbingan keterampilan 

kepada para warga binaan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai bimbingan 

keterampilan, maka bisa melakukan penelitian di luar balai misalnya 

sekolah maupun instansi lainnya. Sehingga subjek dan variabel penelitian 
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dapat berbeda. Dengan ini akan memberikan kontribusi yang lebih 

terhadap perkembangan bimbingan keterampilan. 
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