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Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2OO7,

pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan

melalui portofolio.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan portofolio, bagi peserta yang

belum dinyatakan lulus, LP|K Rayon merekomendasikan alternatif : (1)

melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen

portofolio atau (2) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (

PLPG ) yang diakhiri dengan ujian.

Penyelenggaraan PLPG telah distandardisasikan oleh Konsorsium
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PENDAHULUAN 
 

Fakta tentang kualitas guru menunjukkan bahwa sedikitnya 50 

persen guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai standardisasi 

pendidikan nasional (SPN). Berdasarkan catatan Human Development 

Index (HDI), fakta ini menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia belum 

memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar pada 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru 

atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 

negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk 

meningkatkan kualitas guru dengan standardisasi rata-rata bukan 

standardisasi minimal (Toharudin 2006:1). Pernyataan ini juga diperkuat 

oleh Rektor UNJ sebagai berikut. 

"Saat ini baru 50 persen dari guru se-Indonesia yang memiliki 

standardisasi dan kompetensi. Kondisi seperti ini masih dirasa kurang. 

Sehingga kualitas pendidikan kita belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan," (Sutjipto dalam Jurnalnet, 16/10/2005).  

Fakta lain yang diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Dr. Fasli Djalal, bahwa sejumlah guru 

mendapatkan nilai nol untuk materi mata pelajaran yang sesungguhnya 

mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Fakta itu terungkap berdasarkan 

ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 

2004 lalu. Secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru 

ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang 

harus menjadi kompetensi guru. Beliau juga mengatakan skor mentah 

yang diperoleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. 

Guru PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni 
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hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 

23 dari 40 soal. "Artinya, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 30 hingga 

46 untuk skor nilai tertinggi 100," (Tempo Interaktif, 5 Januari 2006). 

Mengacu pada data kasar kondisi guru saat ini tentulah kita 

sangat prihatin dengan buruknya kompetensi guru itu. Padahal, memasuki 

tahun 2006 tuntutan minimal kepada siswa untuk memenuhi syarat 

kelulusan harus menguasai 42,5 persen. Untuk itu, layak kiranya pada 

tulisan ini dicari format bagaimanakah seharusnya mengembangkan guru 

yang profesional? 

 
A. Guru sebagai Profesi 

 Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme 

dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, 

yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 

pendidikan keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk 

memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang 

dimiliki, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap 

keahlian yang dimiliki itu. Menurut  Vollmer & Mills (1991:4) profesi 

adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan 

intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani 

atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu. 

 Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu 

profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan 

pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) 

menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai 

dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan yang memadai, (4) 

menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari 
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pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan perkembangan 

sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik sebagai 

acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) 

diakui di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat. 

 Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting 

dalam sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi 

sebagai keahlian khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme adalah 

guru yang kompeten (memiliki kemampuan) di bidangnya. Karena itu 

kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan 

memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesi 

keguruan. 

 

B. Kompetensi Guru 
 Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, 

Sahertian (1990:4) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, 

penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan 

seseorang. Oleh sebab itu seorang calon guru agar menguasai 

kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan khusus yang 

diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk melaksanakan 

kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan 

pengatahuan materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan 

afektif, yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan 

dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang 

lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang 
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pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

 Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi guru setelah program sarjana atau D4. 

Kompetensi pribadi meliputi: (1) pengembangan kepribadian, (2) 

berinteraksi dan berkomunikasi, (3) melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan, (4) melaksanakan administrasi sekolah, (5) melaksanakan 

tulisan sederhana untuk keperluan pengajaran.  

 

1. Kompetensi Profesional 
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan 

secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk 

pada dua hal, yaitu (1) orang yang menyandang profesi, (2) 

penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya (seperti misalnya dokter). 

Makmum (1996: 82) menyatakan bahwa teacher performance 

diartikan kinerja guru atau hasil kerja atau penampilan kerja. Secara 

konseptual dan umum penampilan kerja guru itu mencakup aspek-

aspek; (1) kemampuan profesional, (2) kemampuan sosial, dan (3) 

kemampuan personal. 

Johnson (dalam Sanusi, 1991:36) menyatakan bahwa standar 

umum itu sering dijabarkan sebagai berikut; (1) kemampuan 

profesional mencakup, (a) penguasaan materi pelajaran, (b) 

penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, dan (c) penguasaan proses-proses pendidikan. (2) 

kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 
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membawakan tugasnya sebagai guru. (3) kemampuan personal 

(pribadi) yang beraspek afektif mencakup, (a) penampilan sikap positif 

terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, (b)  pemahaman, 

penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh 

seorang guru, dan (c) penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan keteladanan bagi peserta didik. 

 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002:47) adalah 

mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, 

beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti 

disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat 

berkomunikasi dengan orang lain; kemampuan mengembangkan 

profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau belajar sepanjang 

hayat, dapat ambil keputusan dll. (Depdiknas,2001). Kemampuan 

kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi 

yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. 

Yang pertama ditekankan adalah guru itu bermoral dan 

beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting 

karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang 

bertaqwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri 

tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka menjadi sulit 

untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru 

tidak percaya akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya 

akan lebih sulit. Disini guru perlu menjadi teladan dalam beriman dan 

bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat skandal sex 

dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya 

kepadanya lagi. Para murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru 

yang mengajarkan moral, justru  ia sendiri tidak bermoral. Syukurlah 

guru itu akhirnya dipecat dari sekolah. 
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Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. 

Aktualisasi diri yang sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. 

Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada anak didik memerlukan 

tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut 

perkembangan anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi 

perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dengan 

tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi 

tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari 

pengalaman lapangan pendidikan anak menjadi rusak karena 

beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi pelecehan 

seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas 

seenaknya, guru tidak mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru 

tidak berani mengarahkan anak didik, dll. 

Kemampuan untuk berkomunikasi  dengan orang lain sangat 

penting bagi seorang guru karena tugasnya memang selalu berkaitan 

dengan orang lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua 

murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk 

dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang 

sungguh pandai, tetapi karena kemampuan komunikasi dengan siswa 

tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju. Komunikasi yang baik 

akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada 

pendidikan tingkat dasar sampai menengah. 

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. 

Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang 

perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk itu guru sendiri 

harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat 

meneladannya. Di lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin 

mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak disiplin dalam mengoreksi 

pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari 

pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa 

ikut-ikutan suka bolos dan tidak tepat mengumpulkan perkerjaan 
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rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru sangat 

disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan siswa. Pendidikan dan perkembangan pengetahuan  di 

Indonesia kurang cepat salah satunya karena disiplin yang kurang 

tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

dalam belajar. 

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. 

Guru bila tidak ingin ketinggalan jaman dan juga dapat membantu 

anak didik terus terbuka terhadap kemajuan pengetahuan, mau tidak 

mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus 

belajar. Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti 

sekarang ini, guru dituntut untuk terus belajar agar pengetahuannya 

tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah 

lulus sarjana. 

 

3. Kompetensi Paedagogik 
Selanjutnya kemampuan paedagogik menurut Suparno 

(2002:52) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau 

pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan 

perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang 

berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkambangan siswa, serta 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Pertama, sangat jelas bahwa guru perlu mengenal anak didik 

yang mau dibantunya. Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, 

tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan 

mengerti hal-hal itu guru akan  mudah mengerti kesulitan dan 

kemudahan anak didik dalam belajar dan mengembangkan diri. 

Dengan demikian guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu 
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psikologi anak dan perkembangan anak dan tahu  bagaimana 

perkembangan pengetahuan anak. Biasanya selama kuliah di FKIP 

guru mendalami teori-teori psikologi tersebut. Namun yang sangat 

penting adalah memahami anak secara tepat di sekolah yang nyata. 

Kedua, guru perlu juga menguasai beberapa teori tentang 

pendidikan terlebih pendidikan di jaman modern ini. Oleh karena 

sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan kearah pendidikan 

yang demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat 

demokratis perlu didalami dan dikuasai. Dengan mengerti bermacam-

macam teori pendidikan, diharapkan guru dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh karena 

guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongrit siswa mereka, 

diharapkan guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan 

situasi anak didik yang diasuhnya. Untuk itu guru diharapkan memiliki 

kreatifititas untuk selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata. 

Ketiga, guru juga diharapkan memahami bermacam-macam 

model pembelajaran. Dengan semakin mengerti banyak model 

pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai 

dengan situasi anak didiknya. Dan yang tidak kalah penting dalam 

pembelajaran adalah guru dapat membuat evaluasi yang tepat 

sehingga dapat sungguh memantau dan mengerti apakah siswa 

sungguh berkembang seperti yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

proses pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu 

anak berkembang secara efisien dan efektif.  

Kompetensi profesional meliputi: (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) menyusun 

program pembelajaran, (4) melaksanakan program pembelajaran, dan 

(5) menilai proses serta hasil pembelajaran. 
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4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, 

(2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan 

kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kopetensi yang lain, 

dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Gadner (1983) dalam  Sumardi (Kompas, 18 Maret 

2006) kompetensi sosial itu sebagai social intellegence atau 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, 

alam, dan kuliner) yang berhasil diidentifikasi oleh Gardner. 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang. Hanya saja, 

mungkin beberapa di antaranya menonjol, sedangkan yang lain biasa 

atau bahkan kurang. Uniknya lagi, beberapa kecerdasan itu bekerja 

secara padu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau 

mengerjakan sesuatu (Amstrong, 1994). 

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Amstrong itu 

ialah bahwa walau kita membahas dan berusaha mengembangkan 

kecerdasan sosial, kita tidak boleh melepaskannya dengan 

kecerdasan-kecerdasan yang lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan 

bahwa dewasa ini banyak muncul berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang hanya dapat dipahami dan dipecahkan melalui 

pendekatan holistik, pendekatan komperehensif, atau pendekatan 

multidisiplin. 

Kecerdasan lain yang terkait erat dengan kecerdasan sosial 

adalah kecerdasan pribadi (personal intellegence), lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotial intellegence (Goleman, 1995). 

Kecerdasan sosial juga berkaitan erat dengan kecerdasan keuangan 

(Kiyosaki, 1998). Banyak orang yang terkerdilkan kecerdasan 

sosialnya karena impitan kesulitan ekonomi. 

Dewasa ini mulai disadari betapa pentingnya peran kecerdasan 

sosial dan kecerdasan emosi bagi seseorang dalam usahanya meniti 



 1-10 Pengembangan Profesionalitas Guru 

karier di masyarakat, lembaga, atau perusahaan. Banyak orang sukses 

yang kalau kita cermati ternyata mereka memiliki kemampuan bekerja 

sama, berempati, dan pengendalian diri yang menonjol. 

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita singkatkan 

bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang 

berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang 

lain. Inilah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya 

harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. 

Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, 

kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa 

dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills 

(www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, 

ada 15 yang dapat dimasukkan kedalam dimensi kompetensi sosial, 

yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan 

kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) 

relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) 

berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi 

konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) 

komunikasi. 

Kelima belas kecerdasan hidup ini dapat dijadikan topik silabus 

dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi sosial bagi para 

pendidik dan calon pendidik. Topik-topik ini dapat dikembangkan 

menjadi materi ajar yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang aktual 

dan relevan atau kontekstual dengan kehidupan masyarakat kita. 

Dari uraian tentang profesi dan kompetensi guru, menjadi jelas 

bahwa pekerjaan/jabatan guru adalah sebagai profesi yang layak 

mendapatkan penghargaan, baik finansial maupun non finansial. 

 

 

 



 1-11 Pengembangan Profesionalitas Guru 

C. Memimpikan Guru yang Profesional 
Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus dengan merumuskan sebuah Undang-

Undang yang mengatur profesi guru dan dosen. Dalam pembahasan 

rancangan Undang-Undang ini (hingga disahkan pada 6 Desember 

2005) tersirat keinginan Pemerintah untuk memperbaiki wajah suram 

nasib guru dari sisi kesejahteraan dan profesionalisme. Jumlah guru di 

Indonesia saat ini 2,2 juta orang, dan hanya sebagian kecil guru dari 

sekolah negeri dan sekolah elit yang hidup berkecukupan. 

Mengandalkan penghasilan dan profesi guru, jauh dari cukup sehingga 

tidak sedikit guru yang mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Sertifikasi kompetensi guru sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang ini menyisakan persoalan sebagaimana disampaikan 

Mendiknas pada media masa pada saat pengesahan Undang-Undang 

ini, antara lain kesepahaman akan ukuran uji kompetensi guru. Sejak 

awal gagasan pembuatan RUU Guru dan Dosen dilatarbelakangi oleh 

komitmen bersama untuk mengangkat martabat guru dalam 

memajukan pendidikan nasional, dan menjadikan profesi ini menjadi 

pilihan utama bagi generasi guru berikutnya (Situmorang dan 

Budyanto 2005:1). 

Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan tiga komponen 

utama pendidikan. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling 

mempengaruhi, serta tidak dapat dipisahkan antara satu komponen 

dengan komponen yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, faktor 

gurulah yang dinilai sebagai satu faktor yang paling penting dan 

strategis, karena di tangan para gurulah proses belajar dan mengajar 

dilaksanakan, baik di dalam dan di luar sekolah dengan menggunakan 

bahan ajar, baik yang terdapat di dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 
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Untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara 

efektif, guru harus memiliki kemampuan profesionalisme yang dapat 

dihandalkan. Kemampuan profesionalisme yang handal tersebut tidak 

dibawa sejak lahir oleh calon guru, tetapi harus dibangun, dibentuk, 

dipupuk dan dikembangkan melalui satu proses, strategi, kebijakan 

dan program yang tepat. Proses, strategi, kebijakan, dan program 

pembinaan guru di masa lalu perlu dirumuskan kembali (Suparlan 

2006:1). 

James M. Cooper, dalam tulisannya bertajuk “The teachers as a 

Decision Maker”, mengawali dengan satu pertanyaan menggelitik 

“what is teacher?”. Cooper menjawab pertanyaan itu dengan 

menjelaskan tetang guru dari aspek pelaksanaan tugasnya sebagai 

tenaga profesional. Demikian pula, Dedi Supriadi dalam bukunya yang 

bertajuk “Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan 

(secara amat jelas) tentang makna profesi, profesional, 

profesionalisme, dan profesionalitas sebagai berikut ini Profesi 
menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Misalnya, guru 

sebagai profesi yang amat mulia. Profesional menunjuk dua hal, yakni 

orangnya dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Sebagai contoh, seorang profesional muda, atau dia bekerja secara 

profesional. Profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat 

kinerja seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan 

profesi yang mulia itu. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi”. 
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Sebagai tenaga profesional, guru memang dikenal sebagai 

salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang 

memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, dan 

bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih 

spesifik. Dalam dunia yang sedemikian maju, semua bidang pekerjaan 

memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya 

standar kompetensi tertentu, termasuk guru. 

Guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Westby-Gybson (1965), Soerjadi (2001:1-2) 

menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan disebut sebagai 

profesi. Pertama, adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 

mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena 

keahlian tertentu dengan kualifikasi tertentu yang berbeda dengan 

profesi lain. Kedua, bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan 

prosedur kerja yang unik. Ketiga, memerlukan persiapan yang sengaja 

dan sistematis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profesional 

tersebut. Keempat, memiliki mekanisme yang diperlukan untuk 

melakukan seleksi secara efektif, sehingga yang dianggap 

kompetitiflah yang diperbolehkan dalam melaksanakan bidang 

pekerjaan tersebut. Kelima, memiliki organisasi profesi yang, di 

samping melindungi kepentingan anggotanya, juga berfungsi untuk 

meyakinkan agar para anggotannya menyelenggarakan layanan 

keahlian yang terbaik yang dapat diberikan (Suparlan,  2004:2). 

Profesionalisme guru didukung oleh tiga hal, yakni (1) keahlian, 

(2) komitmen, dan (3) keterampilan (Supriadi 1998:96). Untuk dapat 

melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, pemerintah sejak 

lama telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar komptensi 

guru. Dapat dianalogikan dengan pentingnya hakim dan Undang-

Undang, yang menyatakan bahwa, ‘berilah aku hakim dan jaksa yang 

baik, yang dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun akan 

dapat dihasilkan keputusan yang baik’, maka kaidah itu dapat 
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dianalogikan dengan pentingnya guru, yakni dengan ungkapan bijak 

‘berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik 

sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik’. 

Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih 

penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Hal yang 

sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. 

Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah 

manusianya, ‘man behind the gun’.  

Untuk menggambarkan guru profesional, Supriadi mengutip 

laporan dari Jurnal Educational Leadership edisi Maret 1993, bahwa 

guru profesional dituntut memiliki lima hal. Pertama, guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa 

komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. Kedua, 

guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai 

tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa 

yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi 

lainnya. Apabila kelima hal tersebut dapat dimiliki oleh guru, maka guru 

tersebut dapat disebut sebagai tenaga dan pendidik yang benar-benar 

profesional dalam menjalankan tugasnya (Supriadi 2003:14). 

 
D. Standar Pengembangan Karir Guru 

Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. 

Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama” 

(Republika 10 Februari 2003). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa 
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pun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling 

penting bukan membangun gedung sekolah atau sarana dan 

prasarananya, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses 

pengajaran dan pembalajaran yang berkualitas, yakni proses 

pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus 

memiliki tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, 

(2) antusiasme, dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar 

dan mendidik (Mas’ud 2003:194). 

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang amat kompleks, 

karena melibatkan banyak komponen. Pekerjaan besar ini mulai dari 

proses yang menjadi tugas lembaga pendidikan prajabatan yang 

dikenal dengan LPTK. Ternyata, LPTK mengalami kesulitan besar 

ketika dihadapkan kepada masalah kualitas calon mahasiswa kelas 

dua yang akan dididik menjadi guru. Ketidakmampuan LPTK ternyata 

memang di luar tanggung jawabnya, karena masalah rendahnya mutu 

calon guru itu lebih disebabkan oleh rendahnya penghargaan terhadap 

profesi guru. Pada akhirnya orang mudah menebak, karena pada 

akhirnya menyangkut duit atau gaji dan penghargaan. Gaji dan 

penghargaan guru belum dapat disejajarkan dengan profesi lain, 

karena indikasi adanya mutu profesionalisme guru masih rendah. 

Terjadilah lingkaran setan yang sudah diketahui sebab akibatnya. 

Banyak orang menganggap bahwa gaji dan penghargaan terhadap 

guru menjadi penyebab atau causa prima-nya. Namun, ada orang 

yang berpendapat bahwa antara gaji dan dedikasi tidak dapat 

dipisahkan. Gaji akan mengikuti dedikasi. Di samping itu, gaji dan 

dedikasi terkait erat dengan faktor lain yang bernama kompetensi 

profesional. Jadi, selain memang harus dipikirkan dengan sungguh-

sungguh upaya untuk meningkatkan gaji dan penghargaan kepada 
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guru, namun masih ada pekerjaan besar yang harus segera dilakukan, 

yakni meningkatkan dedikasi dan kompetensi guru. 

Apakah yang dimaksud kompetensi? Istilah kompetensi 

memang bukan barang baru. Pada tahun 70-an, terkenal wacana 

akademis tentang apa yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi atau Competency-based Training and Education 

(CBTE). Pada saat itu Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis 

(Dikgutentis) Dikdasmen pernah mengeluarkan “buku saku berwarna 

biru” tentang “sepuluh kompetensi guru”. Dua dekade kemudian, 

Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), nama baru Dikgutentis 

telah membentuk satu tim Penyusun Kompetensi Guru yang 

beranggotakan para pakar pendidikan yang tergabung dalam 

Konsorsium Pendidikan untuk menghasilkan produk kompetensi guru. 

Setelah sekitar dua tahun berjalan, tim itu telah dapat menghasilkan 

rendahnya kompetensi guru. Sementara itu, para penyelenggra 

pendidikan di kabupaten/kota telah menunggu kelahiran kompetensi 

guru itu. Bahkan mereka mendambakan adanya satu instrumen atau 

alat ukur yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan skill audit 

dengan tujuan untuk menentukan tingkat kompetensi guru di daerah 

masing-masing. 

Untuk menjelaskan pengertian tentang kompetensi itulah maka 

Gronzi (1997) dan Hager (1995) menjelaskan bahwa “An integrated 

view sees competence as a complex combination of knowledge, 

attitudes, skill, and values displayed in the context of task 

performance”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam konteks 

kinerja tugas yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan definisi 

tersebut, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, menjelaskan 

bahwa “Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru 

diartikan sebagai ‘satu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi 

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional 

sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan’ (Direktorat 

Profesi Pendidik, Diten PMPTK, 2005). Standar kompetensi guru terdiri 

atas tiga komponen yang saling mengait, yakni (1) pengelolaan 

pembelajaran, (2) pengembangan profesi, dan (3) penguasaan 

akademik. Ketiga standar kompetensi tersebut dijiwai oleh sikap dan 

kepribadian yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas guru 

sebagai tenaga profesi. Ketiga komponen masing-masing terdiri atas 

dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara 

keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi, yaitu: (1) penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar, (3) 

penilaian prestasi belajar peserta didik, (4) pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, (5) pengembangan 

profesi, (6) pemahaman wawasan kependidikan, (7) penguasaan 

bahan kajian akademik. 

Standar kompetensi guru SKS memiliki tujuan dan manfaat 

ganda. Standar kompetensi guru bertujuan ‘untuk memperoleh acuan 

baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan 

kualitas proses pembelajaran’ (SKG, Direktorat Tendik 2003:5). Di 

samping itu, Standar Kompetensi Guru bermanfaat untuk: (1) menjadi 

tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan 

dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karir 

guru, (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, 

keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatan profesinya (Direktorat Profesi Pendidik, PMPTK, 2005). 

 
 
 



 1-18 Pengembangan Profesionalitas Guru 

E. Pengembangan Karir Guru 
Pada era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara 

terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan 

lain tentang kenaikan pangkat dengan sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut berjalan dengan berbagai 

penyimpangan. PGPS sering diplesetkan menjadi ‘pinter goblok 

penghasilan sama’ atau ‘pandai pandir penghasilan sama’. 

Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan sistem kredit pun sama. 

Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan 

pangkat guru hanya karena faktor ‘kasihan’. Dengan kondisi seperti itu, 

ada sebagaian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau 

karena faktor lainnya dapat berubah atau meningkat karirnya menjadi 

kepala desa, anggota legeslatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural 

di dinas pendidikan. Sedang sebagian besar lainnya mengalami nasib 

yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang 

standar pengembangan karir mereka. 

Mengingat kondisi itulah maka pada tahun 1970-an dan 1980-

an telah didirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan 

Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) yang sekarang 

menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (P4TK) untuk pelbagai mata pelajaran dan bidang 

keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1970-an 

kegiatan ‘up-grading’ guru mulai gencar dilaksanakan di BPG dan 

PPPG. Kegiatan itu pada umumnya dirancang oleh direktorat-direktorat 

di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah sekarang LPMP dan P4TK berada di bawah Ditjen PMPTK. 

Region-region penataran telah dibentuk di berbagai kawasan di 

Indonesia, dengan melibatkan antara direktorat terkait dengan 
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lembaga diklat (preservice training) dan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) sebagai lembaga preservice training, serta 

melibatkan juga peranan lembaga pendidikan sekolah sebagai on the 

job training yang dibina langsung oleh Kantor Wilayah Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang ada di regionnya masing-masing. 

Salah satu pola pembinaan guru melalui diklat ini adalah 

mengikuti pola Pembinaan kegiatan Guru (PKG), yang sistem 

penyelenggaraan diklatnya dinilai melibatkan elemen pendidikan yang 

lebih luas. Melalui pola PKG ini, para guru dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) guru biasa, yakni guru baru atau guru yang belum 

pernah mengikuti penataran, atau baru sebatas ditatar di tingkat 

kecamatan atau sekolah, (2) guru Inti, guru yang telah ditatar di tingkat 

provinsi atau nasional dan memperoleh predikat yang sebagai penatar 

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, (3) instruktur, guru yang 

telah mengikuti klegiatan diklat TOT (training of trainer) di tingkat pusat 

atau nasional dan memperoleh predikat sebagai penatar di tingkat 

provinsi. Sebagian besar instruktur ini juga telah memperoleh 

pengalaman dalam mengikuti penataran di luar negeri, (4) pengelola 

sanggar, guru instruktur yang diberi tugas untuk mengelola Sanggar 

PKG, yakni tempat bertemunya para guru berdiskusi atau mengikuti 

penataran tingkat kabupaten atau sekolah, (5) kepala sekolah, yakni 

instruktur yang telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai kepala 

sekolah, (6) Pengawas sekolah, satu jenjang fungsional bagi guru 

yang telah menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu, para guru 

memiliki wadah pembinaan profesional melalui orgabnisasi yang 

dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sementara 

para kepala sekolah aktif dalam kegiatan Latihan Kerja Kepala 

Sekolah (LKKS), dan Latihan Kerja Pengawas Sekolah (LKPS) untuk 

pengawas sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaian besar 

dilaksanakan di satu sanggar yang disebut sanggar PKG. 
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F. PENUTUP 
 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, oleh 

Depdiknas sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbagai program 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme tersebut dilaksanakan 

dengan melibatkan P4TK (PPPG), LPMP, Dinas Pendidikan, dan LPTK 

sebagai mitra kerja. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Materi pemahaman individu mencakup teknik tes dan non-tes. 

Meski mencakup teknik tes dan non-tes, tetapi dalam buku ini hanya 

disajikan teknik non tes, yang dalam perkuliahn 1 lazim dikenal dengan 

mata kuliah “Pemahaman individu 1”, sedang teknik tes lazimnya 

diberikan secara terpisah dalam kemasan materi “Pemahaman individu 

2” 

Lingkup isi buku ajar ini adalah materi perkuliahan pemahaman 

individu 1, yang di dalamnya di bahas tentang (a) pengertian dan 

kegunaan pemahaman individu, (b) teknik observasi, (b) daftar cek, (c) 

sosiometri, (d) wawancara, dan (e) angket. Semua teknik diwali 

dengan penyajian secara teoretik, selanjutnya pembaca dipandu untuk 

berlatih mempersiapkan dan mempraktekkkan masing-masing teknik 

tersebut, untuk selanjutnyua penerapannya dalam bimbingan dan 

konseling,  

 

B. Prasyarat 
Mengingat aspek yang hendak dipahami utamanya berkaitan 

dengan gejala-gejala psikis seseorang dalam kerangka bimbingan dan 

konseling, maka prasyarat yang diperlukan sebelum mempelajari 

pemahaman individu – baik pemahaman individu 1 maupun 2 – adalah 

Psikologi dan Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Kebutuhan 

pengetahuan dasar psikologi ini mutlak, mengingat gejala yang 

difahami adalah gejala-gejala yang bersifat psikologis yang muncul 

dalam bentuk ucapan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedang kebutuhan akan pengetahuan dasar bimbingan dan konseling 

mengingat, bahwa hasil pemahaman terhadap individu (konseli) 

adalah untuk kepentingan layanan bimbingan, bukan untuk 

kepentingan selainnya.  
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C. Petunjuk Belajar 
Dalam mempelajari buku ajar ini, mahasiswa atau peserta 

pelatihan diseyogiakan menempuh langkah-langkah berikut : 

1. Sebelum pelatihan dilaksankan seyoganya peserta pelatihan telah 

membaca terlebih dahulu materi latih, dan akan lebih bagus lagi jika 

ada partner yang bisa diajak berdiskusi dalam memahami isi buku 

ini. Hal-hal yang tidak bisa difahami melalui diskusi dengan teman 

sejawat seyogianya dicara penjelasannya melalui buku-buku yang 

relevan, dan jika masih belum terjawab bisa ditanyakan kepada 

dosen atau instruktur ketika acara pelatihan berlangsung. 

2. Ikuti ceramah yang diberikan oleh dosen atau instruktur dengan 

cermat, dan lakukan pencatatan seperlunya terhadap hal-hal yang 

saudara pandang penting. Jika diberi kesempatan bertanya oleh 

dosen, manfaatkanlah untuk minta penjelasan hal-hal yang belum 

bisa saudara fahami dengan baik, dan jika saudara menemukan 

sumber yang berbeda tanyakan pula kepada dosen saudara 

dengan cara yang baik. 

3. Pada akhir setiap bab yang membahas suatu teknik, disedikan pula 

tugas-tugas yang harus saudara lakukan untuk melakukan 

persiapan hingga melakukan tindakan praktek teknik tertentu. 

Meski sifatnya latihan, seyogianya saudara lakukan dengan 

sungguh-sungguh dan lakukan pencatatan dengan sebaik-baiknya 

sebagai laporan praktek. 

4. Untuk mempraktekkan teknik-teknik yang disajikan dalam buku ini 

tidak terlalu sulit, sebab subyek yang bisa saudara gunakan praktek 

ada di sekitar saudara; subyek tu bisa jadi bahkan tetangga 

sebelah, teman duduk, teman kost, teman guru, atau murid di 

sekolah di mana saudara bertugas. Untuk itu praktekkanlah dan 

manfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih memahami sifat-sifat 

atau karakteristik  orang lain. 
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5. Untuk lebih mempertajam kaca pandang saudara, ada baiknya 

saudara suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia.  

 

D. Kompetensi dan Indikator 
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki konselor  -- di 

samping menguasai konsep dan praksis pendidikan, kesadaran dan 

komitmen etika professional,  menguasai konsep perilaku dan 

perkembangan individu, menguasai konsep dan praksis bimbingan dan 

konseling, mampu mengelola program bimbingan dan konseling, 

menguasai konsep dan perilaku riset dalam  bimbingan dan konseling -

-  menguasai  konsep dan praksis asesmen. Oleh sebab itu, 

indikator tercapainya tujuan pelatihan mata latih pemahman individu 

adalah jika peserta latih telah menunjukkan penguasaan minimal 80% 

dari konsep-konsep asesmmen, mampu merancang asesmen,  dan 

melakukan asesmen dengan memanfaatkan teknik-teknik yang 

dilatihkan secara benar 
 
 
 

 



 

 

BAB II PENGERTIAN DAN KEGUNAAN 
Kegiatan Belajar 1 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta memahami 

hakekat pemahaman individu dalam rangka bimbingan dan konseling. 

Sebagai indikator bahwa peserta telah memahami hakekat 

pemahaman individu mereka (a) mampu merumuskan pengertian 

pemahaman individu dengan kalimat sendiri, (b) memanfaatkan teknk-

teknik pemahaman indvidu sesuai dengan jenis data yang hendak 

digali, dan (c) memanfaatkan teknik-teknik pemahaman individu 

dengan mempertimbangkan karakteristik subyek yang hendak 

difahami. 

 
B. Uraian Materi 

1. Pengertian  
Pemahaman individu atau human assessment didefiniskan oleh 

Aiken (1997 : 454) sebagai ”Appraising the presence or magnitude of 

one or more personal characteristics. Assessing human behavior and 

mental processes includes such procedures as observations, 

interviews, rating scale, checklist, inventories, projectives techniques, 

and tests” Dari rumusan Aiken di atas bisa  difahami, bahwa 

pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, 

atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah 

(gangguan)  yang ada pada individu atau sekelompok individu. Cara-

cara yang digunakan itu mencakup observasi, interview, skala 

psikologis, daftar cek, inventory, tes proyeksi, dan beberapa macam 

tes.    

Pemahaman atau penilaian itu dimaksudkan untuk kepentingan 

pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya 

(developmental)  dan atau penyelesaian masalah-masalah yang 
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dihadapinya (klinis). Dalam melakukan asesmen itu, lazim digunakan 

berbagai instrumen yang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu  

dengan cara tes dan non-tes. Aiken (1997 : 1) dalam bukunya 

menunjukkan bahwa manusia dalam kenyataannya berbeda-beda 

dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya,  dan tingkah 

lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-

macam cara.  

 

2. Kegunaan  
Aiken (1997 : 11)  menunjukkan, tes psikologi dan bermacam-

macam alat ukur (assessment istruments) digunakan dalam bidang 

yang amat luas; seperti pendidikan, industri dan perdagangan, klinik 

psikologi, pelayanan konseling, pemerintahan, militer, dan penelitan. 

Anastasi (2006 : 3) menunjukkan bahwa secara tradisional, 

pengukuran psikologis berfungsi untuk mengukur perbedaan-

perbedaan antara individu atau perbedaan reaksi individu yang sama 

terhadap berbagai situasi yang berbeda. Dakui bahwa pendorong 

utama munculnya pengkuruan psikologi adalah kebutuhan akan 

penilaian dari dunia pendidikan. 

Tujuan utama pengukuran psikologis --baik dengan 

menggunakan tes maupun non-tes—menurut Aiken (1997 : 11) adalah 

untuk menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik 

kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam 

membuat  keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. 

Sedang secara khusus tujuan pengukuran psikologi adalah : 

a. Untuk menyaring  pelamar pekerjaan, pendidikan, dan atau 

program pelatihan. 

b. Untuk pengklasifikasian dan penempatan seseorang dalam 

pendidikan dan pekerjaan. 

c. Untuk pemberian bantuan dan pengarahan bagi individu dalam 

pemilihan penddiikan, pekerjaan, konseling perorangan. 
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d. Untuk memilih karyawan mana yang perlu dihentikan (di-PHK), 

dipertahankan, atau dipromosikan melalui program pendidikan atau 

pelatihan atau tugas khusus. 

e. Untuk meramalkan dan menentukan  perlakuan (tritmen)  psikis, 

fisik, klinis, dan rumah sakit  

f. Untuk mengavaluasi perubahan kognitif, intrapersonal, dan 

interpersonal sebagai hasil dari pendidikan, terapi psikologis, dan 

berbagai program intervensi tingkah laku. 

g. Untuk  mendukung penelitian tentang perubahan  tingkah laku dan 

meng-evaluasi efektifitas suatu program atau teknik yang baru. 

h. Khususnya bagi  konselor di Indonesia, kemampuan melakukan 

asesmen adalah  salah satu dari tujuh kompetensi  yang harus 

dimilik untuk kepentingan melakukan diagnosis dan pertimbangan 

dalam memberikan treatmen 

 

C. Latihan 
1. Lakukan pengamatan dan pencatatan dengan cermat terhadap 

sejumlah tumbuhan atau binatang. Apakah terdapat perbedaan 

karakter tumbuhan satu dengan lainnya? Apakah tersdapat pula 

perbedaan karakteristk binatang satu dengan lainnya? Atau bahkan 

apakah terdapat perbedaan karakter binatang meskipun dari jenis 

yang sama? Apa keuntungan bagi pemelihara jika pemelihara itu 

memahami sifat-sifat setiap jenis  tanaman atau binatangnya. Apa 

pula keuntungan bagi tanaman dan binatang bila pemilik atau 

pemeliharanya memahami sifat-sifat tanaman atau binatang itu 

dengan baik? 

2. Lakukan pula pengamatan dan pencatatan secara cermat terhadap 

10 orang yang ada di sekitar saudara. Apakah terdapat perbedaan 

sifat-sifat manusia yang satu dengan lainnya? Adakah sifat-sifat 

umum yang sama dari semua orang yang saudara observasi, 

persamaan apa yang saudara temukan? Apa keuntungan bagi guru 
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atau pimpinan suatu organisasi yang memahami sfat-sifat setiap 

pribadi yang dipimpinnya?   

 
D. Lembar kegiatan 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pada bab ini 
seyogianya saudara mengikuti langkah-langkah berikut : 
1. Pelajari bab II buku ajar ini baik-baik, siapkan pula alat tulis berupa 

spidol warna untuk menandai hal-hal yang penting. 
2. Cermati beberapa istilah penting  yang ada  di dalamnya, jika perlu 

tanyakan kepada teman atau lihat kamus atau cari penjelasan di 
buku-buku psikologi. 

3. Jika dengan cara itu masih belum saudara temukan penjelasannya, 
tanyakan kepada instruktur saudaradalam kegiatan pelatihan, 

4. Berlatihlah merumuskan pengertian dan langkah-langkah itu 
dengan kalimat sendiri sejauh tidak menyimpang dari maksud 
kalmat dalam buku ajar ini.  

5. Berlatihlah menggali data, jika saudara gagal dengan suatu cara, 
apa yang saudara lakukan untuk tetap memperoleh data yang 
saudara harapkan?  

6. Lakukan pula percobaan menggali data pada anak-anak, remaja, 
dan orang dewasa. Apakah menggali data dengan subyek yang 
usianya berbeda, kemampuan berpikirnya berbeda, dan latar 
belakang pendidikan serta budayanya berbeda bisa dilakukan 
dengan teknik yang sama? 

 

E. Rangkuman  
1. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, 

atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah 

(gangguan)  yang ada pada individu atau sekelompok 

individu.Cara-cara yang digunakan itu mencakup observasi, 

interview, skala psikologis, daftar cek, inventory, tes proyeksi, dan 

beberapa macam tes 



 

                                                          

2-8 Pemahaman Individu 

2. Ada beberapa manfaat pengetahuan dan keterampilan melakukan 

asesmen, yaitu (a) untuk pengklasifikasian dan penempatan 

seseorang dalam pendidikan dan pekerjaan, (b) untuk menyaring  

pelamar pekerjaan, pendidikan, dan atau program pelatihan, (c) 

untuk pemberian bantuan dan pengarahan bagi individu dalam 

pemilihan penddiikan, pekerjaan, konseling perorangan, (d).untuk 

memilih karyawan mana yang perlu dihentikan, dipertahankan, atau 

dipromosikan melalui program pendidikan atau pelatihan atau tugas 

khusus, (e) untuk meramalkan dan menentukan  perlakuan 

(tritmen)  psikis, fisik, klinis, dan rumah sakit , (f) untuk mengevluasi 

perubahan kognitif, intrapersonal, dan interpersonal sebagai hasil 

dari pendidikan, terapi psikologis dan berbagai program intervensi 

tingkah laku. (g) untuk  mendukung penelitian tentang perubahan  

tingkah laku dan meng-evaluasi efektifitas suatu program atau 

teknik yang baru. 

3. Khususnya bagi konselor, kemampuan asesmen merupakan salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki konselor, ia adalah bagian 

penting dari kegiatan konseling. Dan jika ada konselor yang tidak 

memiliki kemampuan dalam bidang asesmen diibaratkan seperti 

pelayar yang tidak membawa kompas. Ia tentu akan tersesat, atau 

sekurang-kurangnya membuang-buang energi untuk sampai ke 

tujuan. Dalam kaitannyadengan tugas konselor, bisa jadi bukan 

hanya membuang-buang tenaga, tetapi lebih dari itu bisa jadi justru 

berdampak negativ bagi individu yang dibimbing lantaran 

malpraktek. 

 

F. Tes formatif 
1. Tunjukkan semua alasan yang saudara ketahui, mengapa seorang 

konselor perlu memahami karakteristik individu yang dibimbingnya? 

2. Tunjukkan pula semua alasan mengapa seseorang  konselor perlu 

memahami dan terampil menggunakan bermacam-macam teknik? 
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3. Tuliskan semua manfaat memahami konselor bila ia terampil 

menggunakan bermacam-macam teknik asesmen ! 

4. Tuliskan pula bahayanya jika konselor tidak bisa memahami konseli 

yang dilayaninya !    

 
 



 

 

BAB III O B S E R V A S I 
Kegiatan Belajar 2 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu 

melakukan observasi dalam rangka bimbingan dan konseling dengan 

benar. Kemampuan melakukan observasi itu ditampilkan dalam (a) 

mampu memilih jenis teknik observasi yang tepat, (b) mampu 

merancang atau mempersiapkan observasi dengan benar, (c) mampu 

memanfaatkan alat-alat bantu observasi dengan benar, (d) mampu 

melaksanakan analisis hasil observasi dengan benar, dan (e) mampu 

memanfaatkan hasil observasi untuk kepentingan bimbingan dengan 

tepat. 

 

B. Uraian Materi 
Pembahasan tentang observasi mencakup tema-tema berikut : 

1. Pengertian observasi 
Secara garis besar terdapat dua rumusan tentang pengertian 

observasi, yaitu pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, 

observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap gejala yang 

diteliti, Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang 

diteliti. Dalam rumusan di atas ada satu kata kunci yaitu ”pengamatan”. 

Dilihat dari segi psikologi, istilah ”pengamatan” tidak sama dengan 

melihat, sebab melihat hanya dengan menggunakan penglihatan 

(mata); sedang dalam istilah pengamatan terkandung makna bahwa 

dalam melakukan pemahaman terhadap subyek yang diamati 

dilakukan dengan menggunakan pancaindra yaitu dengan penglihatan, 

pendengaran, penciuman, bahkan bila dipandang perlu dengan 

penggunakan pencecap  dan peraba.  

Mengapa menggunakan pancaindra ? Apakah tidak cukup hanya 

dengan salah satu indra saja? Tidak semua gejala yang diamati bisa 
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dikenali dengan penglihatan saja, kadang ada gejala yang memang 

tidak bisa ditangkap oleh mata tetapi dengan hidung, telinga, lidah dan 

sebagainya. Di sisi lain, untuk meyakinkan hasil penglihatan kadang 

perlu dikuatkan dengan data dari penciuman, pendengaran , pencecap 

dan peraba. Untuk meyakinkan seorang guru bahwa murid yang 

sedang dilayaninya baru saja minum minuman keras, atau tidak, guru 

itu  bisa melihat pada perubahan wajahnya  dan atau sekaligus 

mencium bau alkohol yang  keluar dari mulut peminum itu. Bahkan 

manakala observasi digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian 

kualitatif, maka pengamatan yang dilakukan observer bukan hanya 

sebatas gejala yang nampak saja, tetapi lebih jauh harus mampu 

menembus latar belakang mengapa gejala itu terjadi. 

Di samping proses pengamatan, dalam melakukan observasi 

harus dilakukan dengan penuh perhatian (attention). Hal in berarti 

bahwa dalam kegiatan observasi bukan hanya proses fisik tetapi juga 

proses psikis. Hal ini bisa dijelaskan bahwa ketika seseorang 

melakukan observasi, bukan hanya kegiatan melihat, mendengar, 

mencium saja yang berjalan; tetapi lebih dari itu adalah melihat, 

mendengar, dan mencium yang disertai dengan pemusatan perhatian, 

aktivitas, dan kesadaran terhadap obyek atau gejala-gejala tertentu 

yang sedang diobservasi. 

Anna Djamhana (1983 : 201) juga mengingatkan, bahwa 

observasi juga harus dilakukan secara sistematis dan bertujuan, 

artinya dalam melakukan observasi observer tidak bisa melakukan 

hanya secara tiba-tba dan tanpa perencanaan yang jelas. Dalam 

melakukan observasi harus jelas apa tujuannya, gejala-gejala apa saja 

yang perlu diamati, karakteristik masing-masing gejala, model 

pencatatannya, analisisnya, dan pelaporan hasilnya.  

Gall dkk (2003 : 254) memandang observasi sebagai salah satu 

metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan 

lingkungan (sosial dan atau material) individu yang sedang diamati. 
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Gibson, R.L. & Mitchell. M.H (1995 : 260) memandang observasi 

sebagai teknik  yang bisa dimanfaatkan untuk memilah-milah derajat 

dalam membuat konklusi tentang orang lain, meskipun diakui bahwa 

penggunaan observasi juga perlu dilengkapi dengan metode lain 

dalam penilaian manusia. 
 

2. Bentuk-bentuk Observasi 
Ada beberapa bentuk observasi yang lazim dilakukan oleh 

konselor dan atau peneliti, yaitu : 

a. Dilihat dari keterlibatan subyek terhadap obyek yang sedang 

diobservasi (observee), observasi bise dibedakan menjadi tiga 

bentuk, yaitu : 

1) Observasi partisipan, yaitu bila pihak yang melakukan observasi 

(observer) turut  serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh subyek yang sedang diobservasi 

(observee). Observasi partisipan juga sering digunakan dalam 

penelitian eksploratif. 

Observasi partisipan ini memiliki kelebihan, yaitu observee bisa 

jadi tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, 

sehingga perilaku yang nampak diharapkan wajar atau tidak 

dibuat-buat. Di sisi lain, observasi partisipan mengandung 

kelemahan, utamnya berkaitan dengan kecermatan dalam 

melakukan pengamatan dan pencatatan, sebab ketika observer 

terlibat langsung dalam aktifitas yang sedangg dilakukan 

observee, sangat mungkin observer tidak bisa melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara detail   

 

2) Observasi non-partisipan, yaitu bila observer tidak terlibat 

secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang 

sedang dilakukan oleh observee. 
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Observasi non-partisipan ini memiliki kelebihan, yaitu observer 

bisa melakukan pengamatan dan pencatatan secara detail dan 

cermat terhadap segala akitivitas yang dilakukan observee. Di 

sisi lain, bentuk ini juga memiliki kelemahan yaitu bila observee 

mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, maka 

perilkunya biasanya dibuat-buat atau tidak wajar. Akibatnya 

obsever tidak mendapatkan data yang asli. 

  

3) Observasi kuasi-partisipan, yaitu bila observer terlibat pada 

sebagian kegiatan yang sedang dilakukan oleh observee, 

sementara pada sebagian kegiatan yang lain observer tidak 

melibatkan diri 

Bentuk ini merupakan jalan tengah untuk mengatasi kelemahan 

kedua bentuk observasi di atas, dan sekaligus memanfaatkan 

kelebihan dari kedua bentuk tersebut. Menurut penulis, 

persoalan utama tetap terletak pada tahu atau tidaknya 

observee bahwa mereka sedang diamati, jika mereka 

mengetahui bahwa mereka sedang diamati, maka sangat 

mungkin perilaku yang muncul masih ada kemungkinan tidak 

wajar. 

 

b. Dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subyek diobservasi, Gall 

dkk (2003 : 254) membedakan observasi menjadi dua, yaitu  

1) observasi naturalistik (naturalistic observation) jika observasi itu 

dilakukan secara alamiah atau dalam kondisi apa adanya. 

Melihat pertandingan sepak bola, guru mengamati murid ketika 

sedang bermain di halaman sekolah, seorang peneliti 

mengamati perilaku binatang di hutan atau kebun binatang 

adalah contoh observasi naturalistik,  
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2) observasi eksperimental (experimental observation) jika 

observasi itu dilakukan terhadap subyek dalam suasana 

eksperimen atau kondisi yang diciptakan sebelumnya. 

 

c. Khususnya bentuk observasi sistematis, Blocher (1987) 

mengelompokan ke dalam tiga bentuk dasar observasi, yaitu ; 

 1) observasi naturalistic, yatu ketika seseorang ingin 

mengobservasi  subyek (observee) dalam kondisi alami atau 

natural,   

2) metode survey, yaitu ketika seseorang mensurvey 

(mengobservasi) contoh-contoh tertentu dari perilaku individu 

yang ingin kita  nilai. 

 3) experimentasi, yaitu ketika seseorang tidak hanya 

mengobservasi tetapi memaksakan kondisi-kondisi spesifik 

terhadap subyek yang diobservasi. 

 

d. Mendasarkan pada tujuan dan lapangannya, Hanna Djumhana 

(1983 : 205) mengelompokkan observasi menjadi berikut : 

1) Finding observation  yaitu kegiatan observasi untuk tujuan 

penjajagan. Dalam melakukan observasi ini observer belum 

mengetahui dengan jelas apa yang harus diobservasi, ia hanya 

mengetahui bahwa dia akan menghadapi suatu situasi saja. 

Selama berhadapan dengan situasi itu ia bersikap menjajagi 

saja, kemudian ia mengamati berbagai variabel yang mungkin 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun observasi yang lebih 

terarah. 

2) Direct observation yaitu observasi yang menggunakan “daftar 

isian” sebagai pedomannya. Daftar ini bisa berupa checklist 

kategori tingkah laku yang diobservasi. Pada umumnya 

pembuatan daftar isian ini didasarkan pada data yang diperoleh 
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dari finding observation dan atau penjabaran dari konsep dalam 

teori yang dipandang sudah mapan. 

 

Dalam situasi konseling, kedua bentuk observasi ini dapat 

diterapkan. finding observation  diterapkan bila konselor merasa 

tidak perlu menggunakan berbagai daftar isian serta 

inginmendapatkan kesan mengenai tingkah laku konseli yang 

spontan atau apa adanya. Oleh sebab itu konselor seyogianya 

benar-benar kompeten dalam masalh ini. 

Dalam direct observation, konselor menyediakan sebuah 

daftar berupa penggolongan tingkah laku atau rating. Selama 

konseling berlangsung atau segera setelah konseling berakhir, 

konselor mengisi daftar tersebut  dengan cara memberi tanda pada 

penggolongan tingkah laku yang sesuai dengan tingkah laku 

konseli selama proses konseling berlangsung. Cara ini lebih mudah 

dibanding cara finding observation, tetapi kelemahannya adalah 

sering terjadi tingkah laku yang lain dari pada yang digolongkan 

pada daftarnya, sehingga ada kecenderungan untuk 

menggolongkannya secara paksa atau mengabaikannya sama 

sekali. 

 
3. Menyusun panduan observasi 

Agar observasi bisa dilakukan dengan baik, maka perlu 
dilakukan perencanaan secara cermat dalam bentuk panduan 
observasi. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam 
menyusun panduan observasi bisa ditempuh langkah-langkah 
berikut : 
a. Tetapkan tujuan observasi, dengan selalu memperhatikan 

tujuan observasi diharapkan observer akan lebih terfokus pada 
tujuan observasi dan sekaligus tidak mudah tertarik kepada 
gejala-gejala yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan 
tujuan observasi. 
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b. Pastikan dan fahami materi observasi, apa sebenarnya yang 
hendak diobservasi seyogianya sudah dikuasi dengan baik oleh 
observer. Ibarat seorang yang hendak membeli seekor kambing 
seyogianya ia sudah tahu persis gambaran  kambing yang 
hendak dibeli, jangan sampai terjadi ingin membeli ”kambing” 
ternyata yang dibeli adalah ”anjing” meskipun sama-sama 
berbulu dan berkaki empat. 

 
c. Gali variabel-variabel observasi; jika obyek atau materi 

observasi itu adalah ”kambing”, variabel-variabel itu adalah 
bagian-bagian penting yang pasti ada atau menjadi bagian 
penting dari binatang yang namanya ”kambing”; (misalnya 
kepala, badan, kaki, ekor, dan  lain sebagainya).  Jika benda 
yang hendak diobservasi itu adalah ”baju”, maka variabel yang 
perlu diperhatikan dalam observasi adalah potongan badan, 
lengan, krah, saku, model pakaian, corak pakian dan lain-lain. 

 
d. Gali pula sub variabel; terkadang suatu obyek bukan hanya 

terdiri dari satu variabel saja, tetapi ia terdiri dari sub-sub 
variabel; ibarat salah satu variabel dalam obyek observasi 
adalah ”kepala kambing”, maka pada kepala kambing itupun 
ada mata, telinga, hidung, tanduk, dan bulu. Oleh sebab itu 
seorang observer yang baik tentu tidak cukup bila hanya 
mengobservasi salah satu sub-varabel kemudian hasilnya 
disimplukan seolah-oleh sudah seluruh variabel. Untuk 
menetapkan variabel dan sub variabel observasi bisa ditempuh 
melalui dua cara, yaitu (1) melakukan observasi penjajagan 
(finding observation) kemudian ia mengamati berbagai variabel 
yang mungkin dapat dijadikan bahan untuk menyusun panduan 
observasi yang lebih terarah, (2) penjabaran dari konsep dalam 
teori yang dipandang sudah mapan. 

 
e. Tetapkan Indikator; indikator dimaknai sebagai ciri-ciri atau 

katrekteristik yang ada pada variabel atau sub-varibel. Dengan 
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indikator yang jelas memungkinkan seorang peneliti mampu 
menjabarkan variabel dan atau sub-variabel itu ke dalam 
panduan observasi, panduan wawancara, atau kuesioner 
dengan baik. Untuk itu seorang peneliti seharusnya menguasai 
konsep tentang variabel yang diteliti itu secara baik. 

 
Langkah-langkah dalam menyusun panduan observasi (observasi 
guide) selanjutnya disajikan pada diagram berikut :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Alat-alat  Bantu Observasi 
Ada beberapa alat bantu yang  bisa dimanfaatkan oleh 

observer dalam menggunakan metode observasi, yaitu (a) daftar 
riwayat kelakuan, (b) catatan berkala, (c) daftar cek, (d) skala 
penilaian, dan (e) alat-alat mekanik/  elektrik (seperti : tape 
recorder, handphone, handycam, camera CCTV). Beberapa alat 
bantu tersebut dijelaskan secara singkat di bawah ini. 

Daftar riwayat kelakuan adalah suatu catatan tentang  
kelakuan-kelakuan individu yang dipandang istimewa dan luar 
biasa. Catatan semacam ini sebenarnya bukan hanya dilakukan 

LANGKAH-LANGKAH  
PENYUSUNAN PANDUAN OBSERVASI 

 

TETAPKAN 
TUJUAN 

OBSERVASI 

PASTIKAN & 
FAHAMI 
MATERI 

TETAPKAN 
INDIKATOR 

GALI 
VARIABEL & 

SUB-VARIBEL 

OBSERVASI 
PENJAJAGA

N 

JABARKAN 
KONSEP 

PANDUAN 
O B S E R V A S I 
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oleh konselor, tetapi bisa saja dilakukan oleh guru bidang studi, wali 
kelas, bahkan kepala sekolah. Untuk kepentingan pemberian 
layanan yang mendekati tepat, ada baiknya konselor (observer) 
juga mau memanfaatkan catatan-catatan yang dibuat oleh teman 
sejawat perihal perilaku konseli. Catatan ini amat penting artinya 
manakala konselor harus melakukan diagnosis dalam proses 
konseling, sehingga terhindar dari salah-diagnosis 

Catatan berkala adalah catatan yang dibuat pada waktu 
tertentu saja (misal : pada saat  individu mengikuti pelajaran, 
mengikuti upacara,  kegiatan perkemahan, karya wisata, kunjungan 
ke suatu tempat dan lain sebagainya). Catatan ini bisa dibuat oleh 
konselor atau guru bidang studi atau wali kelas, yang kemudian 
dikumpulkan untuk menggambarkan kesan-kesan umum tentang 
subyek yang diobservasi. 

Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi nama subyek dan 
aspek-aspek (sub-variabel) yang hendak diobservasi. Pembuatan 
daftar cek ini dimaksudkan untuk membuat pencatatan hasil 
penelitian yang sistematis, dan observer hany memberi tanda cek 
pada aspek-aspek yang sedang diobservasi (selanjutnya periksa 
bab khusus Daftar Cek) 

Skala penilaian pencatatan gejala menurut tingkatan-
tingkatannya. Suatu aspek (variabel/sub variabel) bukan hanya 
dicatat ada atau tidak ada, tetapi lebih dari itu adalah kualitas atau 
tingkatannya. 

 

5. Analisis hasil observasi : individual dan kelompok 
Observasi bisa dilakukan untuk perorangan maupun 

kelompok, di bawah ini disajikan alat bantu observasi berupa daftar 

cek untuk perorangan dan kelompok yang hendak mengungkap 

bagaimana perhatian siswa siswa ketika mengikuti pelajaran di 

kelas: 
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Dari data di atas bisa difahami bahwa subyek yang 

diobservasi dalam semua indikator yang menggambarkan 

seseorang yang memiliki perhatian yang baik ketika mengikuti 

pelajaran semuanya ada, kecuali kesiapan peralan yang diperlukan 

dan aktivitas bertanya. Bagi seorang konselor sekolah dua indicator 

yang tidak muncul, mungkin perlu dilacak lebih jauh, mungkin 

melalui teknik wawancara atau kunjungan rumah untuk melakukan 

observasi terhadap kehidupan keluarganya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR CEK INDIVIDUAL 
Nama siswa : …………………..                   Kelas : ……………… 
Observasi Ke : 1/2/3/4 (lingkari yg sesuai)   Hari/tgl : …………………. 
 

No Aspek Ya Tdk Keter 
1 Hadir di sekolah tepat waktu V   
2 Menyiapkan semua peralatan yang 

diperlukan 
 V  

3 Memperhatikan penjelasan guru V   
4 Bila diberi kesempatan bertanya, ia 

selalu memanfaatkannya 
 V  

5 Bila diberi kesempatan untuk 
berdiskusi, ia aktif berdiskusi 

V   

6 Aktif belajar di perlustakaan V   
7 Bila diberi tugas rumah, ia mengerjakan 

dengan sungguh-sungguh 
V   

8 Lain-lain - -  
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Keterangan : 
 Aspek nomor 

1. Hadir di sekolah tepat waktu 
2. Menyiapkan semua peralatan yang diperlukan 
3. Memperhatikan penjelasan guru 
4. Bila diberi kesempatan bertanya, ia selalu memanfaatkannya 
5. Bila diberi kesempatan untuk berdiskusi, ia aktif berdiskusi 
6. Aktif belajar di perlustakaan 
7. Bila diberi tugas rumah, ia mengerjakan dengan sungguh-sungguh 
8. Lain-lain 
 

Untuk melakukan analisis terhadap data di atas dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Membandingkan antar subyek dalam satu kelompok, akhirnya 

bisa diketahui subyek mana yang paling perhatian atau kurang 

perhatian dalam mengikuti pelajaran. Sehingga bisa diketahui 

subyek mana yang perlau mendapat perhatian berupa layanan 

bimbingan. 

2. Membandingkan antar aspek sehingga bsa diketahui aspek 

mana yang sudah cukup dan paling kurang  sehingga segera 

DAFTAR CEK KELOMPOK 
 
Observee Kls : ……   Observasi ke : 1/2/3/4     Tgl/Bl/Th : …………… 
Tujuan observasi : mengetahui bagaimana perhatian siswa ketika 

mengikuti pelajaran tertentu 
No 
Abs 

Kode 
Subyek 

 A  s  p  e  k       N  o  m  o r 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A v v v v v v v  
2 B v - v v v - v  
3 C - - v v v v v  
4 D v v v v v v v  
5 E v v v v v v -  
6 F v v v v v v v  
7 G v v v v v v v  
8 H - - - - - - -  
9 I - - - - - - -  
10 J v v v v v v v  
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perlu dilacak oleh konselor, mengapa dalam aspek tersebut 

kurang maksimal 

 

6. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan 
observasi 
a. Penggunakan metode pelengkap; perlu diingat bahwa perilaku 

manusia bukan sekedar apa yang bisa diamati, tetapi lebih dari 

itu adalah motiv-motiv yang mendorong munculnya tingkah laku 

tersebut, sebab bisa jadi perilaku yang muncul sama tetapi 

motiv yang mendasarinya berbeda. Oleh sebab itu untuk 

mendapatkan informasi yang lebih lengkap seyogianya 

penggunaan observasi dilengkapi pula dengan metode yang 

lain; seperti wawancara, studi dokumenter dan lain-lain. 

b. Pengklasifikasian gejala; mengingat data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi bisa sangat banyak dan beragam, 

seyogianya observer melakukan pengklasifikasian gejala guna 

memudahkan analisis. Pengklasifikasian itu akan lebih baik jika 

mendasarkan pada variabel dan atau sub-sub variabel 

penelitian. 

c. Pemanfaatan alat pencatat data; ada beberapa alat pencatat 

data yang bisa dimanfaatkan observer, antara lain : catatan 

biasa, daftar cek, dan beberapa alat perekam data (selanjutnya 

baca : beberapa alat bantu observasi). 

d. Menjaga hubungan baik dengan observi; sebelum dan selama 

pelaksanaan observasi seyogianya observer selalu menjaga 

hubungan baik  dengan observi dan memelihara kewajaran 

situasi, sebab hubungan yang tidak baik antara observer 

dengan observi bisa mengganggu kegiatan observasi; seperti 

mogok, atau melakukan kegiatan tetapi dengan ogah-ogahan.  

e. Libatkan beberapa orang observer; untuk menjaga obyektifitas 

hasil pengamatan, ada baiknya jika observasi dilakukan bukan 
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hanya oleh satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang 

kemudian hasilnya dibandingkan dan disimpulkan bersama-

sama 

 
C. Latihan 

Agar saudara bisa memahami dan mempraktekkan teknik 

observasi dengan baik, kerjakan tugas-tugas di bawah ini dengan 

sungguh-sungguh, dan jika dipandang perlu bisa dikerjakan bersama 

teman dalam kegiatan kelompok; 

1. Buat pesiapan untuk melakukan observasi dengan keterangan : 

a. Subyek yang diobservasi adalah siswa kelas III di sekolah 

saudara sendiri yang berjumlah 40 orang. 

b. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui apa yang 

dilakukan mereka dalam menghadapi ujian akhir nasional 

(UAN) 

c. Pastikan pula, jenis observasi mana yang hendak saudara 

pilih    sesuai macam-macam observasi yang ada. Jenis 

manapun yang saudara pilih, saudara tetap harus membuat 

panduan observasi. 

2. Buat pula panduan observasi sesuai tujuan observasi, tingkat usia 

siswa, dan lingkungan sosialnya. 

3. Setelah data terkumpul, coba lakukan analisis individual mapun 

kelompok. Selanjutnya lanjutkan dengan rencana tindakan 

bimbingan sesuai data yang ada.  

 

D. Lembar Kegiatan  
Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pada bab ini 

seyogianya saudara mengikuti langkah-langkah berikut : 

1. Pelajari bab II buku ajar ini baik-baik, siapkan pula alat tulis berupa 

spidol warna untuk menandai hal-hal yang penting. 
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2. Cermati beberapa istilah penting  yang ada  di dalamnya, jika perlu 

tanyakan kepada teman atau lihat kamus atau cari penjelasan di 

buku-buku psikologi. 

3. Jika dengan cara itu masih belum saudara temukan penjelasannya, 

tanyakan kepada instruktur saudar adalam kegiatan pelatihan, 

4. Berlatihlah menyusun panduan observasi yang benar dengan 

aspek yang berbeda-beda dan subyek yang berbeda. 

5. Berlatihlah pula melakukan observasi dari lingkungan yang 

terdekat, bisa teman duduk, teman kantor, tetangga sebelah, atau 

siswa di sekolah di mana saudara bertugas. Tetapi ingat, jangan 

sekali melihat lengsung disimpulkan, sebab bisa jadi itu baru kulit 

luar yang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

6. Berlatihlah melakukan analisis, baik untuk kasus perorangan 

maupun kelompok, dan cobalah mengaplikasikannya dalam dunia 

bimbingan. 

 
E. Rangkuman 

1. Observasi adalah kegiatan mengenali observee dengan 

mengguna-kan pancaindra, observasi identik dengan kegiatan 

mengamati, tetapi tidak sama dengan melihat. 

2. Ada bermacam-macam bentuk observasi, bisa dilihat dari 

keterlibat-an observer dalam kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh observee, bentuk lingkungan, tujuan observasi, dan 

tingkatan keahlian yang diperlukan. Bentu manapun yang 

digunakan seyoyanya dilakukan dengan persiapan yang matang 

dalam bentuk panduan observasi. 

3. Untuk menyusun panduan observasi, bisa dilakukan dengan dua 

cara yaitu (a) menjabarkan dari konsep yang sudah mapan, dan 

(b) memanfaatkan hasil observasi penjajagan. 

4. Ada sejumlah kelemahan observasi, observer seyogianya 

memahami kelemahan-kelemahan tersebut dan berupaya untuk 



 

                                                          

2-24 Pemahaman Individu 

meminimalisir seperti menggunakan alat bantu observasi, 

melakukan pencatatan segera, dan melibatkan bebrapa orang 

observer, dan memanfaatkan metode pelengkap. 

  

F. Tes Formatif 
1. Tunjukkan semua alasan mengapa dalam melakukan observasi 

perlu menggunakan panca indra? 

2. Ada beberapa macam observasi dilihat dari berbagai sisi, bentuk 

observasi mana yang lebih banyak digunakan dalam layanan 

bimbingan? 

3. Apa yang seyogianya dilakukan observer untuk mengatasi 

kelemahan observasi berkaitan dengan subyektivitas dalam 

pengamatan? 

4. Apa yang seyogianya dilakukan observer ketika hendak menyusun 

panduan observasi ternyata tidak ditemukan konsep teoretik yang 

layak dijadikan rujukan? 

 
 
 
 



 

 

BAB IV DAFTAR CEK MASALAH 
Kegiatan belajar 3 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta bisa 

memanfaatkan daftar cek sebagai salah satu teknik untuk memahami 

konseli yang hendak dibmbingnya. Sebagai indikator peserta telah 

mampu memanfaatkan daftar cek ditunjukkan dalam (a) menyusun 

daftar cek sesuai tujuan dan subyek yang difahami, (b) mampu 

melaksanakan asesmen dengan menggunakan daftar cek, (c) mampu 

melakukan analisis terhadap data hasil daftar cek, dan (d) mampu 

memanfaatkan data dari daftar cek untuk kepentingan bimbingan. 

 

B. Uraian materi 
1. Pengertian Daftar Cek Masalah (DCM) 

Daftar cek masalah (DCM) adalah sebuah daftar 

kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau 

memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang 

dialami seseorang. 

 

2. Alasan Penggunaan DCM 
Terdapat beberapa pertimbangan dalam penggunaan Daftar 

Cek Masalah,yaitu : 

a. Efisiensi 

DCM dikatakan efisien, karena dengan DCM dapat diperoleh 

banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa  dalam 

waktu singkat. 

b. Intensif 

Dikatakan intensif, karena data problem yang diperoleh melalui 

DCM lebih teliti, mendalam dan luas. 
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Data semacam ini kurang dapat diperoleh melalui teknik lain 

seperti observasi, autobiografi, wawancara dan sebagainya. 

c. Validitas dan reliabilitas. 

Dikatakan valid dan reliabel, antara lain karena individu yang 

bersangkutan mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami, 

disamping jumlah item kemungkinan masalah yang cukup 

banyak. 

  

3. Fungsi dan kegunaan DCM 
a. Fungsi Daftar Cek Masalah 

1. Untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang 

pernah dan sedang dihadapi. Dengan daftar cek masalah 

memungkinkan individu mengingat kembali masalah-

masalah yang pernah dialaminya. 

2. Untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu 

agar memudahkan  analisis dan sintesis  dengan data yang 

diperoleh  dengan cara/alat lain. 

3. Untuk  menyarankan suatu preoritas program pelayanan 

Bimbingan  dan Konseling sesuai  dengan masalah individu 

maupun kelompok saat itu. 

 

b. Kegunaan  DCM 
Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan 

menggunakan DCM yaitu : 

1. Untuk melengkapi data yang sudah ada. 

2. Untuk mengenal individu yang perlu segera mendapat 

bimbingan khusus. 

3. Sebagai pedoman penyusunan program bimbingan 

kelompok pada umumnya. 

4. Untuk mendalami masalah individu maupun kelompok. 
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4. Isi Daftar Cek Masalah 
Daftar Cek Masalah berisi: 

a. Ruangan tempat identitas siswa yang mengerjakan DCM. 

b. Topik. 

c. Instruksi atau petunjuk cara mengerakan. 

d. Topik-topik masalah dan butir-butirnya. Topik ini berdasarkan 

pengolahan tertentu tentang masalah. 

 

5. Petunjuk Pengadministrasian DCM 
Agar hasil penelitian ini valid dan reliable perlu diberikan 

petunjuk pelaksanaan dan cara mengerjakan DCM. Petunjuk yang 

harus diperhatikan itu meliputi petunjuk bagi instructor dan petunjuk 

bagi siswa. 

a. Petunjuk bagi instruktor 
Kecakapan melaksanakan DCM ini mencakup: (1) Persiapan, 

yakni sebelum melaksanakan, dan (2) Pelaksanaan, yakni 

menjelang dan pada waktu mengerjakan. Kedua kecakapan 

tersebut dirinci lebih jauh berikut : 

 

1.  Hal-hal penting dalam persiapan adalah: 

a. Menyiapkan bahan sesuai dengan jumlah siswa. 

b. Menguasai benar, petunjuk cara mengerjakan DCM. 

 

2. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

meliputi berbagai kegiatan, antara lain: 

a. Mengontrol situasi ruangan, siswa harus duduk tenang, 

menghindari suara yang mengganggu, menyingkirkan 

benda-benda yang tidak perlu agar tidak mengganggu 

pelaksanaan. 
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b. Menerangkan maksud konselor menggunakan DCM itu, 

untuk menimbulkan kepercayaan, dan motivasi pada 

siswa. 

c. Menyuruh siswa mempersiapkan alat tulis. 

d. Membagikan lembar DCM. 

e. Menginstruksikan kepada siswa untuk menulis identitas 

dan tanggal pelaksanaan DCM. 

f. Membacakan petunjuk cara mengerjakan DCM, 

sementara para siswa memperhatikan sambil membaca 

petunjuk tersebut dalam hati. 

g. Memberi contoh (misalnya dengan menulis di papan tulis) 

cara mengerjakan DCM. 

h. Memberi perintah mengerjakan DCM, memperingatkan 

agar para siswa mengerjakan dengan tenang dan teliti 

dan memberitahukan bahwa waktu yang disediakan 

cukup lama. 

i. Mengontrol apakah para siswa telah mengerjakan DCM 

dengan benar. 

j. Mengumpulkan pekerjaan siswa. 

 

b. Petunjuk bagi siswa 
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh siswa, yaitu: 

1. Siswa harus mempunyai minat dan kemauan untuk 

mengutarakan masalah yang sebenarnya. 

2. Siswa harus menyadari bahwa jika ia mengerjakan secara 

asal-asalan ataupun tidak serius, hanya akan merugikan 

dirinya sendiri. 

3. Siswa harus menulis identitasnya sendiri. 

4. Siswa harus mematuhi bagaimana cara mengerjakan DCM. 
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6. Analisis DCM 
Setelah semua pekerjaan siswa dikumpulkan, tugas konselor 

selanjutnya adalah menganalisis pekerjaan itu. Analisis ini meliputi 

analisis individual dan analisis kelompok.  

a. Analisis Individual 
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

menganalisis individual (per siswa) ini adalah: 

1. Menjumlahkan butir (item) yang menjadi masalah individu 

pada tiap-tiap topik masalah. 

2. Mencari presentasi per topik masalah, dengan cara mencari 

rasio antara jumlah butir yang menjadi masalah (butir 

masalah yang dicek) dengan jumlah butir topic masalah. 

Atau    
n

nm x 100 % 

Dengan keterangan: 

nm  = jumlah butir yang menjadi masalah pada satu topik          

masalah. 

n     = jumlah butir pada topik masalah itu. 

3. Mencari jenjang (ranking) masalah, dengan cara 

mengurutkan % topic masalah mulai dari yang terbesar 

sampai yang terkecil. 

4. Mengkonversikan % masalah ke dalam stan-ten scale dan 

predikat nilai A, B, C, D dan E. Konversi harga itu, sebagai 

berikut: 

 0 %      = 10 = A (baik) 

 1 % - 10 %     =   8 = B (cukup baik) 

11 % - 25 %     =   6 = C (cukup) 

26 % - 50%    =   4 = D (kurang) 

51 % - 100 %    =   2 = E (kurang sekali) 
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Contoh: 

 Abas mencek 6 butir masalah keluarga, sedangkan 

jumlah semua topik keluarga ialah 30, maka persentase 

masalah keluarga Abas adalah: 

n
nm  x 100% = 

30
6 x 100% = 20 %  

Jadi predikat hubungan keluarga Abas adalah: C (cukup) 

 

b. Analisis Kelompok 
Langkah-langkah menganalisa secara kelompok meliputi 

analisis per butir dan analisis per topik masalah. Kedua analisis 

tersebut dijelaskan berikut : 

 

1) Analisis per butir masalah 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui butir masalah apa 
yang pada umumnya dhadapi oleh siswa. 
Langkah-langkah menganalisis adalah sebagai berikut: 

a) Menjumlahkan banyaknya siswa yang mempunyai butir 
masalah yang sama untuk tiap butir. 

b) Mencari % masalah dengan cara mencari rasio antara 
banyak siswa yang bermasalah untuk butir tertentu dengan 
jumlah siswa,  
Apabila dinyatakan dalam rumus, ialah: 

  
m

mm x 100% 

Dengan keterangan  
mm  = banyak siswa yang bermasalah untuk butir tertentu. 
m     = banyak siswa yang mengerjakan DCM 
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Contoh:  
30 orang siswa bermasalah untuk butir nomor 65, siswa yang 
ikut mengerjakan DCM adalah 120 orang. 

m
mm x 100 % = 

120
30 x 100 % = 25 % 

Maka predikat permasalahan butir ini bagi para siswa adalah C 
(cukup) 
 
2) Analisis per topik masalah 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui topic masalah apa 
yang pada umumnya dihadapi oleh siswa. 
Langkah-langkah dalam menganalisis adalah sebagai 

berikut: 
a) Harus diketahui, jumlah siswa yang ikut mengerjakan 

DCM. 
b) Harus diketahui jumlah butir yang menjadi masalah 

siswa. 
c) Harus diketahui jumlah siswa yang mempunyai masalah. 
d) Persentase adalah rasio antara jumlah butir masalah kali 

jumlah siswa yang bermasalah dengan jumlah butir 
dalam topik masalah, kali jumlah peserta. 
Atau dengan rumus: 

NxM
NmxMn x 100% 

Dengan keterangan: 
Nm = jumlah butir masalah 
Mn  = jumlah siswa yang mempunyai masalah 
N  = jumlah butir dalam topik masalah 
M   = jumlah siswa (peserta) 
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3) Masalah individual 
Dari penjumlahan tiap butir masalah, sering kita jumpai 

masalah yang hanya dialami oleh 1 orang. Individu ini 

dicatatat sebagai individu yang mempunyai masalah khusus. 

 

7. Pemindahan hasil analisis data DCM ke dalam daftar pribadi 
siswa 

Hasil analisis DCM merupakan data pelengkap daftar 

pribadi siswa. Hampir  semua aspek kepribadian dalam daftar 

pribadi dapat dilengkapi dengan data DCM. Caranya, sebagai 

berikut: 

a. Teliti lebih dahulu butir-butir aspek kepribadian dalam daftar 

pribadi yang relevan dengan topik masalah dalam DCM. 

b. Memasukkan predikat masalah (A, B, C, D atau E) ke dalam 

lajur kolom yang sesuai. 

 

8. Penggunaan hasil analisis DCM dalam penyusunan program 
BK 

Hasil analisis DCM dilengkapi dengan data yang diperoleh 

dengan teknik-teknik lain, dapat dipergunakan untuk merencanakan 

program BK, baik program individual maupu program kelompok. 

Penyusunan program BK ini adalah dalam rangka: 

a. Memprioritaskan masalah yang harus segera ditangani. 

b. Mendalami masalah individual maupun masalah kelompok. 

c. Efisiensi pelayanan, yaitu pencegahan, pengembangan dan 

penyembuhan sebelum masalah-masalah itu menjadi akut. 

 

9. Penyajian Hasil Analisis DCM 
Hasil analisis DCM perlu disajikan untuk dimasukkan 

dalam cumulative record agar sewaktu-waktu diperlukan dapat 
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dengan mudah ditemukan dan dapat dipergunakan dengan mudah. 

Penyajian ini baik secara individual maupun kelompok. 

 

a. Penyajian individual 

 No. Masalah 
STATUS 

- -  -  0 + ++ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Hubungan keluarga 

Pekerjaan 

Hubungan dengan teman  

Kepribadian 

E 

E 

E 

E 

D 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

C 

B 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

 

b. Penyajian kelompok : Masalah yang dihadapi siswa 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1a 1b 1c 1d

Pribadi
Keluarga
Sosial

 
C. Latihan 

Susunlah daftar cek dengan keterangan sebagai berikut :  
1. Tujuan penyusunan daftar cek adalah untuk mengetahui 

bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan siswa. Subyek yang 
hendak diteliti adalah siswa SMTP kelas 1 
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2. Lakukan analisis individual, kebutuhan mana yang paling menonjol 

belum terpenuhi, dan kebutuhan mana yang khas pada siswa 

tertentu sehingga jelas kebutuhan mana yang perlu segera 

mendapat preoritas dalam program bimbingan di sekolah 

 
D. Lembar Kegiatan  

1. Sebarkan daftar cek yang telah saudara susun kepada sekurang-

kurangnya 30 orang siswa. 

2. Lakukan analisis individual dan kelompok, kemudian laporkan pula 

dalam bentuk sajian individual dan kelompok 

 
E. Rangkuman 

Daftar cek yang sangat bermanfaat bagi konselor utamanya 

dalam menggali informasi tentang masalah-masalah yang terkadang 

sudah terlupakan oleh individu. Daftar cek digunakan lantara efisien 

dan intensif bagi pengungkapan masalah-masalah yang dialami 

individu. DCM sangat berguna untuk melengkapi data, mendalami 

masalah individu maupun kelompok. Analisis DCM bisa dilakukan 

secara individual maupun kelompok 

 

F. Tes Formatif 
1. Tuliskan pengertian daftar cek masalah dengan kalimat saudara 

sendiri 

2. Jelaskan untuk apa biasanya daftar cek digunakan dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling 

3. Jelaskan kelebihan penggunaan daftar cek dibanding dengan 

interview 

4. Tunjukkan alas an saudara, mengapa dalam analisis daftar cek 

bukan sekedar melihat kuantitas masalah yang dihadapi siswa, 

tetapi perlu memahami intensitas masalah 

 



 

 

BAB V TEKNIK SOSIOMETRI 
Kegiatan Belajar 4 

 
A. Kompetensi Dan Indikator 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta bisa 

memanfaatkan teknik sosiometri sebagai salah satu teknik untuk 

memahami konseli yang hendak dibimbingnya. Sebagai indikator 

peserta telah mampu memanfaatkan teknik sosiometri dengan baik 

ditunjukkan dalam (a) menyusun sisiometri sesuai tujuan dan subyek 

yang difahami, (b) mampu melaksanakan asesmen dengan 

menggunakan sosiometri, (c) mampu melakukan analisis terhadap 

data hasilsosiometri, dan (d) mampu memanfaatkan data dari 

sosiometri untuk kepentingan bimbingan. 

 
B. Uraian Materi  

1. Sekilas tentang Sosiometri 
Metode ini dikemukakan oleh Moreno, bertujuan untuk meneliti 

saling hubungan antara anggota kelompokdi dalam suatu kelompok. 

Dengan kata lain, sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang dinamika kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan 

untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya, 

menyelidiki kesukaran seseorang terhadap teman sekelompoknya, 

baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain, menyelidiki 

ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya.  

Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui mengapa 

beberapa murid mengalami kesulitan dalam pelajarannya, sedangkan 

secara akademik mereka pandai, hal ini mungkin dapat disebabkan 

oleh kurangnya penyesuaian diri terhadap teman sekelasnya. Keadaan 

semacam ini dapat diketahui dengan menggunakan sosiometri. 
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2. Angket Sosiometri 
Alat untuk mendapatkan materi sosiometri dengan 

menggunakan beberapa pertanyaan yang berisi mengenai siapa yang 

disenangi (diplih) dan siapa yang tidak disenangi (ditolak) dari anggota 

kelompoknya. Daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk 

mendapatkan materi sosiometri dinamakan angket sosiometri. Adapun 

jawaban yang diberikan oleh responden tentang siapa yang disenangi 

ataupun siapa yang tidak disenangi tersebut dapat terdiri dari satu, 

dua, tiga orang atau lebih. 

 

3. Menggambarkan Hasil Angket Sosiometri 
Data mental yang dikumpulkan dengan angket sosiometri, 

apabila belum disusun akan merupakan data yang masih sukar untuk 

dianalisa dan diketahui (dibaca). Agar data tersebut mudah dibaca 

siapa yang paling popular (paling disenangi) dan siapa yang paling 

tidak disenangi maka data tersebut harus berupa harus disajikan 

dalam bentuk tabel. Tabel dari data sosiometri disebut matrik 

sosiometri. Perlu diingat bahwa penyajian data angket sosiometri 

dalam bentuk matrik ini tidak dapat dilihat mengenai “saling hubungan” 

antara anggota kelompok,  anak kelompok dan lain-lain. Oleh karena 

itu, dari bentuk matrik ini dapat dibuat bentuk penyajian sosiometri 

yang lebih baik, yaitu dengan membuat sosiogram. Dengan melihat 

sosiogram akan dapat diketahui dengan mudah mengenai: 

a. Status sosiometri dari setiap subyek. 

1) Status pemilihan. 

2) Status penolakan. 

3) Status pemilihan dan penolakan 

b. Besarnya jumlah pemilih untuk setiap subyek. 

c. Arah pilihan dari dan terhadap individu tertentu. 

d. Kualitas arah pilihan. 

e. Intensitas pilihan. 
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f. Ada dan tidaknya pusat pilihan. 

g. Ada tidaknya isolasi. 

h. Kecenderungan terbentuknya anak kelompok. 

Untuk lebih memperjelas uraian tersebut di atas, dapat dilihat 

contoh pembuatan matrik sosiometri dan sosiogram di bawah ini. 

Misalnya: Kelompok yang terdiri dari enam orang. Dengan 

menggunakan angket sosiometri untuk memilih dua orang yang paling 

disenangi dari kelompoknya.  

Hasil angket sebagai berikut: 

Angket dari A memilih B dan C 

     B memilih A dan C 

     C memilih  E dan A 

     D memilih A dan B 

     E memilih A dan D 

     F memilih B dan A. 

Hasil angket dari enam orang saja, apabila disajikan dalam bentuk 

seperti di atas membuat kita kesulitan dalam membaca dan 

menentukan siapa yang terbanyak pemilihnya, siapa yang paling tidak 

popular, siapa yang terisolir, dan lain-lain.  

Akan sangat berbeda, bila data tersebut kita sajikan dalam bentuk 

matrik seperti di bawah ini: 

 
Subyek 

PEMILIH 
Total 

A B C D E F 

D
IP

IL
IH

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

 
X 
X 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 

X 
X 

X 
 
 

X 

X 
X 

5 
3 
2 
1 
1 
0 

 Total 2 2 2 2 2 2 12 
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Dengan matrik sosiometri ini, secara mudah dan cepat dapat diketahui 

jumlah pemilih untuk setiap orang, siapa yang paling populer dan yang 

tidak populer, akan tetapi masih sulit pula untuk mengetahui individu 

yang saling memilih, siapa saja yang menjadi anak kelompok dan lain-

lain. Maka akan lebih baik jika disajikan dalam bentuk sosiogram, 

seperti digambarkan di bawah ini: 

 

                                          A 
                   5- 
 
                   4- 
                             B 
                   3- 
 
                   2-                                 C 
                                          D 
                   1-                            E 
                                   F 
                   0- 
 
 Keterangan:  

 0,1,2,3,4,5 frekuensi pemilih. 

 A,B, C, D, E, subyek terpilih. 

 Cara membuat: 

1. Buat sumbu ordinat dan dibuat skala yang mencakup frekuensi 

pemilih yang terbanyak. 

2. Letakkan masing-masing individu setinggi frekuensi pemilih 

yang diperoleh. Misalnya A pemilihnya 5 orang, A diletakkan 

pada garis yang setinggi frekuensi 5. 

3. Buat garis pilihan yang ditandai dengan tanda panah, misalnya: 

A  B  berarti A memilih B 

A  B  berarti A dan B saling memilih 

 ( A memilih B dan B Juga memilih A) 

A   B  berarti A menolak B 

A   B berarti A menolak B dan B juga menolak A 
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A  B berarti A memilih B dan B menolak A. 

Bentuk hubungan 

 Bentuk hubungan antar individu dalam suatu kelompok 

dapat bermacam-macam: 

1. Berbentuk segitiga  (Triangle) 

 Hubungan yang mempunyai intensitas yang 

cukup  

 kuat 

 

 

2. Berbentuk bintang (Star) 

 

 

  A 

 

 

Bila pusat (A) tidak ada, maka kelompok akan bubar, karena 

hubungan  kurang menyeluruh 

 

3. Berbentuk jala (Net) 

 

 

 
 

Hubungan ini juga mempunyai intensitas cukup kuat. Hubungan 

cukup menyeluruh, baik, kuat dan hilangnya seseorang tidak 

akan membuat kelompoknya bubar. 

4. A      B      C     D (berbentuk rantai/ Chain) 

Hubungan searah atau sepihak tidak menyeluruh, kelompok 

yang demikian ini keadaannya rapuh. 
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Selain mengetahui bentuk kelompok, intensitas kelompok, ada 

tidaknya anak kelompok, arah hubungan dan lain-lain, maka hasil 

sosiometri ini juga dapat dianalisis lebih lanjut, antara lain: 

1. Status Pemilih 

Pm A = jumlah pemilih A 

   N -1  

N  = jumlah anggota kelompok 

Pm A = indek status pemilih A 

 

Arti indeks: 

Pm = 0 berarti tidak ada yang memilih 

Pm = 1 berarti semua anggota kelompok memilih 

Indeks pemilih bergerak dari 0 – 1 

 

2. Status Penolak 

Pn A  =  jumlah penolak A 

   N -1   

Pn A  = indeks status penolak A 

N   = jumlah anggota kelompok  

 

Arti indeks: 

Pn  = 0 berarti tidak ada yang menolak. 

Pn   = - 1 berarti semua orang menolak 

Indeks penolakan bergerak dari – 1 sampai 0 

 

3. Status Pemilihan dan Penolakan 

PmPn A  =  jumlah pemilih A – jumlah penolak A  

     N – 1  

 

 Pm Pn A = indeks pemilihan dan penolakan A 

N  = jumlah anggota kelompok 
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PmPn A =  - 1 berarti semua orang menolak A 

Pm Pn A  = + 1 berarti semua orang memilih A (populer) 

Indeks pemilihan dan penolakan bergerak dari -1 sampai +1. 

 

C. Latihan 
Buatlah kelompok belajar dari satu kelas dengan memanfaatkan teknik 

sosiometri, upayakan setiap kelompok belajar terdiri dari lima orang 

dengan tetap memperhatikan komposisi jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, serta memperhatkan arah pilih siswa 

 

D. Lembar Kegiatan  
Sebarkan angket sosiometri pada siswa kelas akhir di mana saudara 

bertugas, selanjutnya carilah siswa yang menunjukkan gejala terasing 

kemudian rencanakan program bimbingan individual untuknya 

  
E. Rangkuman 

Sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang dinamika kelompok dan mengetahui popularitas seseorang 

dalam kelompoknya, serta menyelidiki kesukaran seseorang terhadap 

teman sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman 

bermain. Daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk mendapatkan 

materi sosiometri dinamakan angket sosiometri. Hasil angket 

sosiometri dapat dibuat dalam bentuk penyajian yang lebih baik yaitu 

dengan membuat sosiogram. 

 

F. Tes Formatif 
1. Buatlah rumusan dengan kalimat saudara sendiri, apa yang 

dimaksud dengan sosiometri 

2. Jelaskan apa kegunaan sosiometri dalam bimbingan dan konseling 

3. Jelaskan dari mana saudara bisa mengetahui bahwa seorang siswa 

terasing di kelasnya jika saudar melihat data sosiogram. 



 

 

BAB V INTERVIU 
Kegiatan Belajar  5 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajaribab ini, diharapkan peserta pelatihan mampu 

melaksanakan interview dengan benar dalam rangka pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah. Kemampuan melakukan interviu 

ditampilkan dalam (a) mampu merumuskan tujuan interviu (b) mampu 

menyusun panduan interviu (c) mampu melaksanakan interviu (d) 

mampu memanfaatkan hasil interviu untuk kepentingan layanan 

bimbingan dan konseling.  

 
B. Uraian Materi 

 
1. Pengertian Interviu 

Interviu/wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara 

langsung atau tidak langsung kepada seseorang. Dalam 

wawancara pertanyaan yang diajukan kepada seseorang dilakukan 

secara lisan. Aspek-aspek dalam interviu meliputi: (1) pertemuan 

tatap muka, (2) cara yang digunakan adalah cara lisan, (3) 

pertemuan tatap muka itu mempunyai tujuan tertentu. 

 

2. Macam-macam Interviu  
Dalam interviu terdapat bermacam-macam jenis sesuai 

dengan tujuan ataupun sifat-sifat lain yang ada dalam interviu. 

Dilihat dari apa yang ingin dituju interviu dibedakan: 

a. The employment interview, yaitu interviu yang dilaksanakan 

dengan suatu maksud yang berhubungan dengan employment. 

Pada umumnya interviu ini ditujukan untuk mendapatkan 

gambaran sampai di mana sifat-sifat yang dipunyai oleh 

seseoramng terhadap kriteria yang diminta oleh sesuatu 

employment. 
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b. Informational interview, yaitu interviu yang ditujukan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

c. Administrative interview, yaitu interviu yang dijalankan untuk 

keperluan administrasi, misal untuk kesejahteraan organisasi, 

untuk mendapatkan perubahan dalam perilaku. 

d. Counseling interview, yaitu interviu yang dilaksanakan untuk 

keperluan konseling. 

 

Dilihat dari jumlah orang yang diinterviu, dapat dibedakan: 

a. Interviu individual, yaitu interviu yang dilaksanakan secara 

perorangan. 

b. Interviu kelompok, yaitu interviu yang dilaksanakan secara 

kelompok. Dalam interviu ini seorang interviewer/ pewawancara 

menghadapi beberapa orang interviewe/ orang yang 

diwawancarai. 

 

Dilihat dari peran yang dimainkan, interviu dapat dibedakan: 

a. The non-directive interview, dalam interviu ini interviui diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan hal-hal yang 

terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Interviu 

ini biasanya digunakan dalam proses konseling. 

b. The focused interview, yaitu interviu yang ditujukan pada orang-

orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan obyek-obyek 

yang diselidiki. 

c. The repeated interview, yaitu interviu yang berulang. Interviu ini 

terutama digunakan untuk mencoba mengikuti perkembangan 

tertentu terutama proses sosial. 

 

3. Bagian-bagian Interviu 
Di dalam interviu terdapat bagian-bagian tertentu yang 

terdapat dalam semua interviu, yang dapat dibedakan: 
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a. Pendahuluan interviu, pada bagian ini terutama ditujukan 

untuk membina hubungan baik (terutama dalam pertemuan 

pertama), antara interviuer dengan interviui. Pada pertemuan 

ini biasanya diisi dengan maksud dan tujuan interviu. Kalau 

hubungan baik telah terjalain dan timbul perasaan saling 

percaya dan saling menghargai, maka akan memperlancar 

proses interviu selanjutnya. 

b. Inti interviu, bagian ini merupakan bagian untuk  mengungkap 

maksud dan tujuan interviu yang harus dicapai. Apabila tujuan 

interviu ingin mengungkap latar belakang keluarga, maka 

pada bagian ini tujuan tersebut harus tercapai. 

c. Akhir interviu, yaitu bagian untuk mengakhiri jalannya interviu. 

Interviu dapat ditutup dengan menyimpulkan apa yang telah 

diungkap dalam interviu (misal, interviu konseling: ditutup 

dengan menentukan evaluasi treatment, tindak lanjut, dan 

pertemuan berikutnya. 

 

4. Kebaikan dan kelemahan Interviu 
Di samping memiliki kekurangan, metode interviu ini juga 

memiliki kelebihan antara lain: 

a. Dengan interviu pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas 

dapat diperjelas oleh interviuer, sehingga interviui lebih 

mengerti tentang apa yang dimaksudkan. 

b. Bahasa yang digunakan interviuer dapat disesuaikan dengan 

keadaan interviue. 

c. Adanya hubungan langsung (face to face), diharapkan dapat 

menimbulkan suasana persaudaraan yang baik, sehingga 

akan mempunyai pengaruh yang baik juga terhadap hasil 

interviu. 
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Dari sisi lain, hal-hal yang kurang menguntungkan dari interviu 

adalah: 

a. Interviu kurang hemat, dalam hal waktu, tenaga dan biaya. 

b. Interviu membutuhkan keahlian, apalagi yang terkait dengan 

pelaksanaan konseling, yang memerlukan keahlian khusus. 

c. Apabila interviuer telah mempunyai prasangka terhadap 

interviui, maka hasil interviu sudah tidak obyektif lagi. 

 

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam interviu 
        Agar interviu dapat mencapai hasil yang maksimal, maka perlu 

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Orang yang akan mengadakan interviu harus mempunyai latar 

belakang tentang apa yang akan ditanyakan. Hal-hal yang akan 

ditanyakan harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar interviu 

dapat berjalan sistematis dan lancar. 

b. Interviuer harus menjelaskan maksud dan tujuan interviu 

tersebut. 

c. Dalam proses interviu harus dijaga agar selalu ada hubungan 

yang baik antara interviuer dengan interviui. Hubungan baik ini 

akan memberikan sumbangan yang besar terhadap proses dan 

hasil interviu. 

d. Interviuer harus dapat dipercaya, terutama dalam proses 

konseling, pembimbing harus dapat menjaga kerahasiaan klien. 

e. Pertanyaan yang diajukan hendaknya diajukan dengan hati-hati, 

teliti dan dengan kalimat yang jelas. 

f. Lingkungan sekitar harus dijaga agar tidak ada hal-hal yang 

mengganggu jalannya interviu. 

g. Bahasa yang digunakan oleh interviuer harus disesuaikan 

dengan kemampuan interviui. 
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h. Cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jangan kaku, 

pertanyaan dapat diperluas ke pertanyaan yang berhubungan 

dengan pertanyaan tersebut. 

i. Interviuer harus menjaga agar tidak ada waktu diam yang terlalu 

lama, agar tidak mematikan suasana interviu. 

j. Interviuer harus melakukan kontrol dalam interviu. Kalau ada 

informasi yang bertentangan, maka interviuer harus minta 

ketegasan dari interviui tentang informasi yang benar. 

k. Upayakan jangan memotong pembicaraan interviui, hal ini akan 

dapat mengganggu jalannya interviu. 

l. Waktu pelaksanaan interviu sebenarnya tergantung pada 

masalah yang diungkap, namun agar tidak terlalu melelahkan 

kedua belah pihak, maka waktu interviu antara 30-60 menit 

sudah dianggap cukup. 

m. Hindari penonjolan ”aku” dari interviuer (Bimo Walgito, 2004). 

 

6. Menyusun Panduan Interviu 
Agar pelaksanaan interviu dapat berjalan dengan lancar, 

maka perlu dipersiapkan dengan cermat yaitu dalam bentuk 

panduan interviu. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun panduan interviu adalah sebagai berikut: 

a. Tetapkan tujuan interviu, agar dalam pelaksanaan interviu jelas, 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Susun kisi-kisi butir pertanyaan, sesuai dengan tujuan yang 

telah dijabarkan dalam bentuk variabel-variabel. 

c. Variabel dikembangkan dalam bentuk sub variabel dan diurai 

menjadi indikator-indikator. 

d. Susun butir pertanyaan interviu, berdasarkan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan. 
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C. Latihan 
Agar saudara dapat memahami dalam mempraktekkan teknik 

interviu dengan baik, kerjakan tugas-tugas dibawah ini dengan 

sungguh-sungguh, dan apabila mengalami kesulitan dapat ditanyakan 

teman dalam kegiatan kelompok. 

Susun pedoman interviu, untuk mengungkap faktor penyebab 

kesulitan belajar siswa. 

1. Pelajari referensi tentang faktor penyebab kesulitan belajar siswa! 

2. Jabarkan dalam indikator-indikator kesulitan belajar! 

3. Susun kisi-kisi pertanyaan dalam interviu! 

4. Susun butir pertanyaan dalam interviu! 

5. Simulasikan dengan saudara! 

 

D. Lembar Kegiatan 
Agar saudara dapat memahami teknik interviu ini secara 

mendalam,  hendaknya saudara melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelajari kegiatan belajar tentang interviu ini secara mendalam, 

kalau perlu buat catatan-catatan kecil. 

2. Cermati istilah-istilah penting dalam materi interviu tersebut. 

3. Berlatihlah menyusun panduan interviu, cari referensi sesuai 

dengan tujuan interviu. 

4. Berlatihlah melaksanakan interviu, dengan menggunakan 

panduan yang telah disusun 

 
E. Rangkuman 

Dari materi kajian tentang interviu, dapat dirangkum secara 

ringkas sebagai berikut: 

1. Interviu adalah metode untuk mengumpulkan data secara 

langsung dengan subyek sumber data. 

2. Macam interviu meliputi, employment, informasional, adminstratif 

dan interviu konseling. 

3. Bagian interviu meliputi, pendahuluan, inti dan akhir interviu. 
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4. Keunggulan interviu meliputi, pertanyaan lebih jelas, bahasa 

dapat disesuaikan, data lebih mendalam. 

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam interviu antara lain adalah, 

informasikan tujuan iterviu, jaga hubungan baik, jaga rahasia 

interviui, ingat waktu. 

 
F. Tes Formatif 

Setelah saudara mempelajari secara keseluruhan tentang 

interviu cobalah beberapa pertanyaan berikut dikerjakan! 

1. Mengapa interviu memerlukan waktu yang lebih lama? Jelaskan! 

2. Dalam kegiatan konseling interviu merupakan metode yang utama, 

Beri penjelasan secukupnya! 

3. Dalam menyusun panduan interviu, hal apa yang harus dikuasai 

oleh interviuer?    
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Sejak diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) khususnya pada tingkat pendidikan menengah muncul 

beberapa kesalah-pahaman tentang posisi dan keberadaan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Kesalah-

pahaman ini cukup meresahkan sebagian besar guru pembimbing. 

Mereka banyak yang bingung harus bagaimana dalam 

menyelenggarakan pelayanannya. Beberapa kesalah-pahaman 

dimaksud antara lain adalah anggapan bahwa BK sama dengan 

kegiatan ekstra kurikuler, BK merupakan kegiatan ekstra kurikuler, BK 

diganti dengan pengembangan diri, dengan KTSP maka pelayanan BK 

tidak perlu membuat Satlan atau Satkung. 

Pelayanan BK dalam KTSP memang mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan. Apabila dibandingkan dengan BK dalam KBK, maka BK 

dalam KTSP adalah merupakan kelanjutan yang lebih melengkapkan, 

menyederhanakan, memudahkan, dan memberikan contoh konkrit 

yang operasional. 

Buku ajar ini secara garis besar menguraikan tentang posisi BK 

dalam KTSP yang tetap menjadi bagian integral dalam sistem 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian menguraikan 

tentang sistem pelayanan BK di sekolah. Selain itu dilengkapi dengan 

spektrum profesi BK dan BK sebagai profesi. Materi tersebut disajikan 

dalam empat bab sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Kegiatan Belajar I yang berisi tentang sistem pelayanan 

Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah 

Bab III Kegiatan Belajar II yang menguraikan tentang spektrum 

pelayanan BK 
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Bab IV Kegiatan Belajar III berisi tentang keprofesian profesi BK 

Buku ajar ini disusun dengan mengacu pada Pedoman 

Pelaksanaan Pelayanan Konseling pada Satuan Pendidikan Dasar 

danMenengah dan Model Pengembangan Diri yang dikembangkan 

oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 

 

B. Prasyarat 
Buku ajar ini diperuntukan khususnya bagi peserta PLPG 

bidang Bimbingan dan Konseling (BK). Prasyarat yang diperlukan bagi 

peserta PLPG untuk mempelajari bahan ajar ini adalah peserta lulusan 

S1/D3 Program Studi BK, atau peserta yang pernah ditugasi sebagai 

Guru Pembimbing di sekolah. Sedangkan bagi Mahasiswa BK adalah 

yang telah menempuh Mata Kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Agar peserta kuliah atau pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini 

dengan lancar dan baik maka perlu diperhatikan beberapa petunjuk 

belajar sebagai berikut: 

1. Bacalah setiap kegiatan belajar dengan teliti dan buatlah 

rangkuman stiap selesai mempelajari materi tersebut. 

2. Kerjakan soal-soal latihan dan cocokkanlah dengan kunci jawaban 

dan apabila hasil pekerjaan saudara sudah mecapai 75% maka 

saudara diperbolehkan melamnjutkan pada kegiatan belajar 

selanjutnya. 

3. Bertindak sejujur mungkin sehingga saudara dapat mengetahui 

secara persis dimana posisi saudara dalam penguaaan materi 

tersebut. 
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D. Kompetensi dan Indikator 
Standar Kompetensi:   

1. Memahami sistem pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di 

sekolah 

2. Memahami spektrum pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) 

3. Memahami pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai 

profesi 

 
Kompetensi Dasar: 

1.1 Memahami posisi BK dalam KTSP 

1.2 Memahami sistem pelayanan BK dalam KTSP 

2.1 Memahami spektrum pelayanan secara umum 

2.2 Memahami spektrum profesi BK 

3.1 Memahami pelayanan BK sebagai profesi  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 
1.1.1 Dapat menjelaskan standar nasional pendidikan tentang 

standar isi untuk satuan  pendidikan dasar dan menengah 

1.1.2 Dapat menjelaskan pengembangan diri 

1.2.1 Dapat menjelaskan pengertian, paradigma, visi, dan misi BK 

1.2.2 Dapat menjelaskan fungsi BK 

1.2.3 Dapat menjelaskan prinsip dan asas BK 

1.2.4 Dapat menjelaskan bidang pelayanan BK 

1.2.5 Dapat menjelaskan jenis layanan dan kegiatan pendukung 

BK 

1.2.6 Dapat menjelaskan format layanan BK 

1.2.7 Dapat menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pelayanan BK 

2.1.1 Dapat menjelaskan pelayanan dasar 

2.1.2 Dapat menjelaskan pelayanan pra konseling/ 

pengembangan 
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2.1.3 Dapat menjelaskan pelayanan terapeutik 

2.2.1 Dapat menjelaskan spektrum profesi BK dari beberapa 

tinjauan 

3.1.1  Dapat menjelaskan pelayanan BK sebagai sebuah profesi 



BAB II KEGIATAN BELAJAR I 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Standar Kompetensi:   

1.  Memahami sistem pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di 

sekolah 

 
Kompetensi Dasar: 

1.1  Memahami posisi BK dalam KTSP 

1.2  Memahami sistem pelayanan BK dalam KTSP 

   
Alokasi Waktu :  4 X 50 Menit 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1.1.1 Dapat menjelaskan standar nasional pendidikan tentang 

standar isi untuk satuan  pendidikan dasar dan menengah 

1.1.2 Dapat menjelaskan pengembangan diri 

1.2.1 Dapat menjelaskan pengertian, paradigma, visi, dan misi BK 

1.2.2 Dapat menjelaskan fungsi BK 

1.2.3 Dapat menjelaskan prinsip dan asas BK 

1.2.4 Dapat menjelaskan bidang pelayanan BK 

1.2.5 Dapat menjelaskan jenis layanan dan kegiatan pendukung 

BK 

1.2.6 Dapat menjelaskan format layanan BK 

1.2.7 Dapat menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pelayanan BK 

 

B. Uraian Materi 
1. Posisi BK dalam KTSP 

Dalam kurikulum-kurikulum terdahulu bimbingan dan konseling 

mempunyai posisi yang strategis dan merupakan bagian integral 
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sebagai upaya pembinaan siswa. Bagaimana dalam KTSP? Untuk 

memperoleh pemahaman yang utuh berikut ini diuraikan secara 

singkat tentang standar isi dan pengembangan diri. 

a. Standar Isi  
Dalam pelaksanaan KTSP terdapat delapan standar yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah sat standar 

nasional pendidikan adalah standar isi yang telah menjadi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Dalam Standar Isi tersebut dijelaskan bahwa KTSP 

memuat tiga komponen pokok, yaitu: 

1) komponen mata pelajaran, 

2) komponen muatan lokal, dan  

3) komponen pengembangan diri. 

Komponen pengembangan diri mempunyai dua sub komponen, 

yaitu pelayanan bimbingan dan konseling (BK) dan kegiatan 

ekstra kurikuler. 

Yang dimaksud dengan kurikulum dalam KTSP adalah semua 

pengalaman belajar peserta didik yang menjadi tanggung jawab 

satuan pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang 

menggunakan KTSP seyogyanya menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan secara utuh, yaitu mencakup seluruh komponen dan 

sub komponen sebagai sebuah sistem. Dengan demikian 

tampak jelas bahwa pelayanan BK merupakan bagian integral 

dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Komponen-

komponen KTSP secara utuh dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Guru 

 

 

 

 

 
Konselor 

 
Pembina 
Khusus 

 

 

Apabila diperhatikan secara seksama maka tampak sangat jelas 

bahwa anatara pelayanan BK dan kegiatan ekstra kurikuler 

tidaklah sama. Keduanya merupakan bagian dari upaya atau 

komponen pengembangan diri, namun masing-masing 

mempunyai kegiatan dan personal yang berbeda. 

 

b. Pengembangan Diri 
Yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran sebagai  bagian integral dari 

kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri 

merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta 

didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan bimbingan dan 

konseling  berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan 

sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta 

kegiatan ekstra kurikuler. Di samping itu, untuk satuan 

pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya 

pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas 

 

Muatan 
Lokal 

Mata 
Pelajaran 

Pelayanan 
BK 

Eks. Kur 

Pengembangan 
Optimal Potensi 

Siswa 
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dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan 

konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai 

dengan kebutuhan khusus peserta didik. 

Kegiatan pengembangan diri berupa pelayanan BK difasilitasi/ 

dilaksanakan oleh konselor (guru pembimbing), sedangkan  

kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh konselor, guru dan 

atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangnya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam 

bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra 

kurikuler dapat megembangankan kompetensi dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus 

dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi pribadinya. Kegitan tidak terprogram dilaksanakan 

secara lansung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik.  

 

Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:  

1) Pelayanan BK, meliputi pengembangan:  

a.  kehidupan pribadi 

b.  kemampuan sosial 

c.  kemampuan belajar 

d.  wawasan dan perencanaan karir 

 

2) Ekstra kurikuler, meliputi kegiatan: 

a.  kepramukaan 

b.  latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah 

remaja 

c.  seni, olahraga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan 
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Kegiatan  pengembangan diri secara tidak terprogram dapat 

dilaksanakan sebagai berikut. 
 

1) Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: 

upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan 

bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan diri. 

2) Spontan, adalah kegiatan  tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus seperti: pembentukan perilaku memberi salam, 

membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang 

pendapat (pertengkaran). 

3) Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-

hari seperti:   berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin 

membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang 

lain, datang tepat waktu. 

  

2. Sistem Pelayanan BK dalam KTSP 
Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensip tentang 

pelayanan BK dalam KTSP berikut ini diuraiakan sejumlah konsep 

dasar yang perlu dicermati. 

 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling 
Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk 

peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar 

mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang 

pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai 

jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-

norma yang berlaku.   
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b. Paradigma, Visi, dan Misi  
1) Paradigma  

 

Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-

pendidikan dalam bingkai budaya.  Artinya, pelayanan konseling 

berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan 

serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan 

konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik.  

 

2) Visi 
Visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan 

kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya 

pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan 

dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang 

secara optimal, mandiri dan bahagia. 

 

3) Misi 
a) Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan 

peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-

normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.  

b)  Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan 

potensi dan kompetensi peserta didik di dalam 

lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan 

masyarakat.  

c) Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi 

pengentasan masalah peserta didik mengacu pada 

kehidupan efektif sehari-hari. 

 

c. Fungsi Konseling 

1) Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memahami diri dan lingkungannya.  
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2) Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan 

dirinya. 

3) Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

mengatasi masalah yang dialaminya. 

4) Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk 

membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-

kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang 

dimilikinya.  

5) Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya 

yang kurang mendapat perhatian. 

 

d. Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling  

1) Prinsip-prinsip konseling berkenaan dengan sasaran 

layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program 

pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 

2) Asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, 

kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, 

kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan,  keahlian, alih 

tangan kasus, dan tut wuri handayani. 

 

e. Bidang Pelayanan  Bimbingan dan Konseling  
1) Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu  peserta didik dalam memahami, menilai, 

dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan 

minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik  kepribadian 

dan kebutuhan dirinya secara  realistik. 
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2) Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang 

sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, 

dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

3) Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan 

yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan 

belajar dalam rangka mengikuti pendidikan 

sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri. 

4) Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.  

 

f. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 
1) Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

memahami lingkungan baru, terutama lingkungan 

sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar 

peran peserta didik di lingkungan yang baru. 

2) Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, 

belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan. 

3) Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang 

tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program 

studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra 

kurikuler. 

4) Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik menguasai konten tertentu, terumata kompetensi dan 

atau kebiasaan  yang berguna dalam kehidupan di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. 



 3-13 Spektrum Pelayanan BK

5) Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.  

6) Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan 

sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan 

keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui 

dinamika kelompok. 

7) Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi 

melalui dinamika kelompok. 

8) Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan 

atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, 

dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani 

kondisi dan atau masalah peserta didik. 

9) Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan 

antarmereka.  

 

g. Kegiatan Pendukung  
1) Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data 

tentang diri peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi 

berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. 

2) Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang 

relevan dengan pengembangan peserta didik, yang 

diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, 

komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. 

3) Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan 

peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh 

pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang 

bersifat terbatas dan tertutup. 
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4) Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, 

kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 

peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau 

keluarganya.  

5) Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan 

berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik 

dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan 

belajar, dan karir/jabatan. 

6) Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan 

penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai 

keahlian dan kewenangannya.  

 

h. Format Kegiatan 
1) Individual, yaitu format kegiatan konseling yang melayani 

peserta didik secara perorangan. 
 

2) Kelompok, yaitu format kegiatan konseling yang melayani 

sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. 
 

3) Klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang melayani 

sejumlah peserta didik dalam satu kelas. 
 

4) Lapangan, yaitu format kegiatan konseling yang melayani 

seorang atau  sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar 

kelas atau lapangan. 
 

5) Pendekatan Khusus, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan 

kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. 
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i. Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

1) Jenis Program 

a) Program Tahunan, yaitu program pelayanan konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun untuk 

masing-masing kelas di sekolah/madrasah.  

b) Program Semesteran, yaitu program pelayanan konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang 

merupakan jabaran program tahunan.  

c) Program Bulanan, yaitu program pelayanan konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang 

merupakan jabaran program semesteran.  

d) Program Mingguan, yaitu program pelayanan konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang 

merupakan jabaran program bulanan.  

e) Program Harian, yaitu program pelayanan konseling yang 

dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu  minggu. 

Program harian merupakan jabaran dari program 

mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan 

atau satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) konseling. 

 

2) Penyusunan Program 

a) Program pelayanan konseling disusun berdasarkan 

kebutuhan peserta didik (need assessment) yang 

diperoleh melalui aplikasi instrumentasi. 

b) Substansi program pelayanan konseling meliputi 

keempat bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung, 

format kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume/beban 

tugas konselor.  
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j. Perencanaan Kegiatan 
1) Perencanaan kegiatan pelayanan konseling mengacu pada 

program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program 

semesteran, bulanan serta mingguan.  

2) Perencanaan kegiatan pelayanan konseling harian yang 

merupakan jabaran dari program mingguan disusun dalam 

bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-masing 

memuat: 

a) Sasaran layanan/kegiatan pendukung 

b) Substansi layanan/kegiatan pendukung 

c) Jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang 

digunakan 

d) Pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak 

yang terlibat 

e) Waktu dan tempat 

3) Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi 

kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas untuk masing-

masing kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab 

konselor. (Lampiran 1) 

4) Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung 

konseling berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran. 

5) Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam 

satu minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib 

konselor di sekolah/ madrasah. 

 

k. Pelaksanaan Kegiatan 
1) Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, 

konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan 

keteladanan. 
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2) Program pelayanan konseling yang direncanakan dalam 

bentuk SATLAN dan SATKUNG dilaksanakan sesuai 

dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, 

dan pihak-pihak yang terkait.  

3) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Konseling 

a) Di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah: 

(1) Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta 

didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, 

penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, 

kegiatan instrumentasi, serta layanan/kegiatan lain 

yang dapat dilakukan di dalam kelas. 

(2) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) 

jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara 

terjadwal 

(3) Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik 

untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, 

kegiatan konferensi kasus, himpunan data, 

kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan 

alih tangan kasus. 

 

b) Di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah: 

(1) Kegiatan tatap  muka dengan peserta didik untuk 

menyelenggarakan layanan orientasi, konseling 

perorangan,, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang 

dapat dilaksanakan di luar kelas. 

(2) Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di 

luar kelas/di luar jam pembelajaran ekuivalen 

dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam 

kelas. 
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(3) Kegiatan pelayanan konseling di luar jam 

pembelajaran sekolah/madrasah maksimum 50% 

dari seluruh kegiatan pelayanan konseling, diketahui 

dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah/madrasah. 

4) Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan 

pelaksanaan program (LAPELPROG).   

5) Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan 

konseling di dalam kelas dan di luar kelas setiap minggu 

diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan 

sekolah/madrasah  

6) Program pelayanan konseling pada masing-masing satuan 

sekolah/madrasah dikelola dengan memperhatikan 

keseimbangan dan kesinambungan program antarkelas dan 

antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan program 

pelayanan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, serta mengefektifkan 

dan mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah/ 

madrasah. 

 

l. Penilaian Kegiatan 
1) Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan 

melalui: 

a) Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir 

setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling 

untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. 

b) Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian 

dalam waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu 

bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan 

pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui 

dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 
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c) Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian 

dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu 

semester) setelah satu atau beberapa layanan dan 

kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk 

mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau 

kegiatan pendukung konseling terhadap peserta didik. 

2) Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan 

melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur 

sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, 

untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pelaksanaan 

kegiatan.  

3) Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan 

dalam LAPELPROG  

4) Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan 

dalam satu semester untuk setiap peserta didik dilaporkan 

secara kualitatif.  

 

m. Pelaksana Kegiatan 
1) Pelaksana kegiatan pelayanan konseling adalah konselor 

sekolah/ madrasah.  

2) Konselor pelaksana kegiatan pelayanan konseling di 

sekolah/madrasah wajib: 

a) Menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, 

khususnya pelayanan profesional  konseling. 

b) Merumuskan dan menjelaskan peran profesional 

konselor kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta 

didik, pimpinan sekolah/ madrasah, sejawat pendidik, dan 

orang tua. 

c) Melaksanakan tugas pelayanan profesional konseling 

yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada 
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pemangku kepentingan, terutama pimpinan 

sekolah/madrasah, orang tua, dan peserta didik. 

d) Mewaspadai hal-hal negatif yang dapat mengurangi 

keefektifan kegiatan pelayanan profesional konseling. 

e) Mengembangkan kemampuan profesional konseling 

secara berkelanjutan. 

3) Beban tugas wajib konselor ekuivalen dengan beban tugas 

wajib pendidik lainnya di sekolah/madrasah sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

4) Pelaksana pelayanan Bimbingan dan konseling  

a) Pelaksana pelayanan konseling di SD/MI/SDLB pada 

dasarnya adalah guru kelas yang melaksanakan layanan 

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, dan 

penguasaan konten dengan menginfusikan materi 

layanan tersebut ke dalam pembelajaran, serta untuk 

peserta didik Kelas IV, V, dan VI dapat diselenggarakan 

layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan 

konseling kelompok. 

b) Pada satu SD/MI/SDLB atau sejumlah SD/MI/SDLB 

dapat diangkat seorang konselor untuk 

menyelenggarakan pelayanan konseling.  

c) Pada satu SMP/MTs/ SMPLB, SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ 

MAK dapat diangkat sejumlah konselor dengan rasio 

seorang konselor untuk 150 orang peserta didik. 

 

n. Pengawasan Kegiatan 
1) Kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah 

dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan 

pengawasan. 
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2) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan 

secara: 

a) interen, oleh kepala sekolah/madrasah. 

b) eksteren, oleh pengawas sekolah/madrasah bidang 

konseling. 

3) Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional konselor 

dan implementasi kegiatan pelayanan konseling yang 

menjadi kewajiban dan tugas konselor di sekolah/madrasah. 

4) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan. 

5) Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan 

ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di sekolah/ 

madrasah. 

 
 

C. Latihan 
 

 

D. Rangkuman 
 

 

E. Tes Formatif 



BAB III KEGIATAN BELAJAR II 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Standar Kompetensi:   

1. Memahami spektrum pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) 

 
Kompetensi Dasar: 

2.1  Memahami spektrum pelayanan secara umum 

2.2  Memahami spektrum profesi BK 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 
2.1.1 Dapat menjelaskan pelayanan dasar 

2.1.2 Dapat menjelaskan pelayanan pra konseling/ 

pengembangan 

2.1.3 Dapat menjelaskan pelayanan terapeutik 

2.2.1 Dapat menjelaskan spektrum profesi BK dari beberapa 

tinjauan 

 

B. Uraian Materi 
Spektrum pelayanan bimbingan dan konseling akan di 

kembangkan melalui dua bagian yaitu meliputi; (1) Spektrum 

pelayanan menyeluruh yang terdiri dari pelayanan dasar, pelayanan 

pra konseling, dan pelayanan terapeutik; (2) Spektrum profesi 

konseling yang fokusnya pada pelayanan konseling meliputi wawasan 

konseling, bidang pelayanan, layanan konseling, kegiatan pendukung, 

dan format layanan. 

 

1.  Spektrum Pelayanan Menyeluruh 
Pelayanan untuk sasaran layanan pada setting sekolah, maupun 

luar sekolah mencakup spektrum yang amat luas. Pelayanan ini 

untuk mengembangkan diri individu secara total dan optimal demi 
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kehidupan yang membahagiakan. Dengan berbagai potensi, 

kebutuhan dan kondisi dirinya, setiap individu dikehndaki untuk 

berkembang secara optimal, maka diperlukan berbagai pelayanan. 

Ada tiga tingkatan pelayanan secara menyeluruh yaitu pelayanan 

dasar, pelayanan pra konseling, dan pelayanan terapeutik. 

 

a.  Pelayanan Dasar 
Pelayanan dasar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar individual agar eksistensi kehidupan dan 

perkembangannya terjamin. Kondisi yang diharapkan pada 

tingkat pelayanan dasar meliputi:  

1)  terpenuhinya kebutuhan fisik;  

2) berkembangnya hubungan sosialemosional yang positif dan 

kondusif. Tingkat pelayanan dasar arah pelayanannya 

meliputi: a) aktualisasi eksistensi; b) pencegahan; dan c) 

pemeliharaan. Adapun modus pelayanan pada tingkat 

pelayanan dasar terdiri dari fasilitasi, orientasi dan informasi. 

Pelaksana pada tingkat pelayanan dasar dapat dilakukan 

oleh orang tua, pihak yang berwajib, pengasuh, (significant 

person)  

 

b.  Pelayanan Pra Konseling  
Pelayanan pra konseling dimaksudkan agar individu terhindar 

dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, serta 

terbukanya kesempatan bagi perkembangan potensi dan masa 

depan. Dengan pelayanan dasar konseling dan pra konseling 

yang memadahi individu akan dapat berkembang dan menjalani 

kehidupannya secara minimal wajar. Timbulnya masalah dapat 

tercegah sampai seminimal mungkin. Kondisi yang diharapkan 

pada tingkat pelayanan pra konseling meliputi:  
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1) kondisi kegiatan yang menyenangkan, tidak memberatkan/ 

menekan, rileks;  

2) berkembangnya potensi dan harapan masa depan. Tingkat 

pelayanan pra konseling meliputi: a) pencegahan, b) 

pemeliharaan, c) pengembangan. Adapun modus pelayanan 

pada tingkat pelayanan pra konseling terdiri dari 

penempatan/penyaluran; penguasaan konten/ kompetensi, 

dan bimbingan kelompok. Pelaksana pada tingkat pelayanan 

dasar dapat dilakukan oleh guru, pendamping, konselor. 

 

c.  Pelayanan Terapeutik 
Pelayanan terapeutik hanya diperlukan apabila individu 

mengalami masalah (dalam perkembangan dan kehidupan 

sehari-hari) yang benar-benar mengganggu atau serius. 

Pelayanan terapeutik ini dimakasudkan untuk mengentaskan 

permasalahan tersebut dan mengembalikan individu ke 

perkembangan yang wajar dan kehidupan yang efektif. Kondisi 

yang diharapkan pada tingkat pelayanan terapeutik adalah 

terentaskannya masalah berat/serius. Tingkat pelayanan 

terapeutik arah pelayanannya meliputi: a) pengentasan; b) 

Advokasi. Adapun modus pelayanan pada tingkat pelayanan 

terapeutik terdiri dari konseling perorangan, konseling 

kelompok, konsultasi, mediasi dan pelayanan khusus. 

Pelaksana pada tingkat pelayanan terapeutik hanya dapat 

dilakukan oleh konselor atau tenaga ahli lain. Langkah-langkah 

proses konseling dilakukan melalui;  

1) Identifikasi masalah;  

2) diagnosis permasalahan;  

3) prognosis;  

4) treatment dan  

5) penilaian dan tindak lanjut (Follow up).  
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2.  Spektrum Pelayanan Profesi Bimbingan dan Konseling. 
Pendekatan dan teknik-teknik konseling profesional tercakup di 

dalam spektrum profesi konseling, dilandasi oleh wawasasn 

konseling yang kuat, jenis layanan dan pendukung konseling yang 

merupakan perangkat persenjataan konselor dalam memerangi 

permasalahan dan mendorong perkembangan individu yang 

optimal dan kehidupan yang efektif. 

Kemampuan konselor dengan perangkatnya menjadi milik yang 

mempribadi pada diri konselor profesional sehingga dirasakan 

sebagai keyakinan filsafat dan pendangan hidup yang tercermin di 

dalam sikap, tindakan dan komitmen dirinya. Semua itu untuk 

kepentingan dan kebahagiaan klien. 

 

a.   Wawasan Konseling 
Wawasan konseling itu perlu diperkuat oleh: 1. Paradigma; 2. 

visi: 3. misi; 4. bidang; 5. kegiatan; 6. kode etik; 7. pengertian; 8. 

tujuan; 9. fungsi; 10. prinsip; 11. asas; dan 12. landasan. 

1)  Paradigma 
Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-

pendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan 

konseling berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi 

pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan 

pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan 

peserta didik. 

2)  Visi 
Visi pelayanan konseling c1dalah terwujudnya kehidupan 

kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya 

pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan 

perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik 

berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.  
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3)  Misi 
a) Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan 

peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-

normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. 

b) Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan 

potensi dan kompetensi peserta didik di dalam 

lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan 

masyarakat. 

c) Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi 

pengentasan masalah peserta didik mengacu pada 

kehidupan efektif seharihari. 

 

4)  Fungsi Bimbingan dan  Konseling, meliputi; 
a) Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memahami diri dan lingkungannya. 

b) Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan 

dirinya. 

c) Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

mengatasi masalah yang dialaminya. 

d) Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk 

membantu peserta didik memelihara dan menumbuh-

kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang 

dimilikinya. 

e) Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memperoleh pembelaan atas hak dan atau 

kepentingannya kurang mendapat perhatian. 
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5)  Prinsip-prinsip Bimbingan dan  Konseling 
Prinsip-prinsip konseling berkehaln dengan sasaran layanan, 

permasalahan yang dialami peserta didik, program 

pelayanan, serta tujuan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

6)  Azas-azas Bimbingan dan Konseling 
Asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, 

kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, 

kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih 

tangan kasus, dan tut wuri handayani.  

 

7)  Bidang Pelayanan Konseling meliputi; 
a) Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan 

kecakapan, bakat dan minat, sesuai dengan karakteristik 

kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. 

b) Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami dan menilai serta mengembangkan 

kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif 

dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga 

lingkungan sosial yang lebih luas. 

c) Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan belajar dalam rangkd 

mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar 

secara mandiri. 

d) Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.  
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8)  Layanan Konseling 
Jenis layanan konseling itu meliputi layanan orientasi; 

informasi; penempatan dan penyaluran; penguasaan konten, 

konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, konsultasi dan mediasi.  

a) Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

memahami lingkungan baru, terutama lingkungan 

sekolah/madrasah dan obyekobyek yang dipelajari, untuk 

menyesuaikan diri serta mempermudah dan 

memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang 

baru. 

b) Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, 

belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan. 

c) Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang 

membantu peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, 

jurusan/program studi, program latihan, magang, dan 

kegiatan ekstra kurikuler. 

d) Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik menguasai konten tertentu, terumata 

kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam 

kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

e) Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. 

f) Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan 

hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan 

pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan 

tertentu melalui dinamika kelompok. 
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g) Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan 

masalah pribadi melalui dinamika kelompok. 

h) Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, 

pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan 

dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta 

didik. 

i) Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki 

hubungan antarpeserta didik.  

 

9)  Kegiatan Pendukung 
Kegiatan Pendukung meliputi; Aplikasi Instrumentasi, 

Himpunan Data, Konferensi Kasus, Kunjungan Rumah, 

Tampilan Kepustakaan, Alih Tangan Kasus. 

a) Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data 

tentang diri peserta didik dan lingkungannya, melalui 

aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. 

b) Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang 

relevan dengan pengembangan peserta didik, yang 

diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, 

komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. 

c) Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas 

permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus 

yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan 

data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya 

masalah peserta didik, yang bersifat terbatas dan 

tertutup. 

d) Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, 

kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 
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peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan 

atau keluarganya. 

e) Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan 

berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta 

didik dalam pengembangan diri, kemampuan sosial, 

kegiatan belajar, dan karir/jabatan 

f) Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan 

penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai 

keahlian dan kewenangannya. 

 

10)   Format Kegiatan 
a) Individual, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani peserta didik secara perorangan. 

b) Kelompok, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani sejumlah peserta didik melalui suasana 

dinamika kelompok. 

c) Klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. 

d)  Lapangan, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui 

kegiatan di luar kelas atau kegiatan lapangan. 

e) Pendekatan Khusus, yaitu format kegiatan konseling 

yang melayani kepentingan peserta didik melalui 

pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat 

memberikan kemudahan untuk peserta didik. 

 

11)   Kode Etik 
Kode etik; yang dimaksud adalah Memiliki Kesadaran Dan 

Komitmen Etika Profesional yang meliputi; 
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a) Menampilkan Keutuhan Pribadi Konselor terdiri dari: 

[man Takwa;Tulus; Hangat; Respek; Yakinkan Klien; 

Empati, Integritas; Toleran; Berpikir positif 

b) Berperilaku Etik Profesional, terdiri dari Sadari Nilai 

Pribadi; Prasangka dan Stereotipe; Hargai Nilai Pribadi; 

Paham Kekuatan Keterbatasan; Mengelola Diri; Bekerja 

Sama; Konsisten Penampilan 

c) Komitmen Meningkatkan Kemampuan Profesional 

meliputi: Tanggung jawab dalam menyelenggarakan 

layanan BK; Perilaku obyektif; Inisiatif, terlibat profesi 

dan pendidikan dan Aktif Organisasi profesi  

 

 

C. Latihan 
 
D. Rangkuman 
 
E. Tes Formatif 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR III 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Standar Kompetensi:   

1. Memahami pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai 

profesi 

 
Kompetensi Dasar: 

1.1 Memahami pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) 

sebagai profesi  

   
Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1.1.1 Dapat menjelaskan pengertian profesi 

1.1.2 Dapat menjelaskan ciri-ciri profesi BK 

 

B. Uraian Materi 
Apakah pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan 

sebuah profesi? Untuk memahami permasalahan tersebut dapat 

dicermati dari cirri-ciri pekerjaan tersebut. Selain itu juga bisa dilihat 

dari komponen-komponen yang terdapat di dalamnya.  

 

1.  Komponen-komponen Profesi Konselor 
Pekerjaan professional dapat diartikan pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standard mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi (UU No. 14/2005 pasal 1 butir 4).  

Memperhatikan batasan tersebut terlihat ada beberapa unsur yang 

termuat di dalamnya, antara lain adalah: 

a. menjadi sumber penghasilan 

b. memerlukan keahlian 



 3-33 Spektrum Pelayanan BK

c. mempunyai standard 

d. memerlukan pendidikan. 

Hampir sama dengan makna di atas adalah bahwa sebuah profesi 

mempunyai tiga komponen pokok atau disebut Tfilogi Profesi, yaitu 

komponen dasar keilmuan, komponen substansi profesi,  

komponen praktik profesi. 

a. Komponen dasar keilmuan konselor adalah Ilmu Pendidikan. 

Konseling pada dasarnya adalah proses pembelajaran yang 

dijalani oleh sasaran layanan bersama konselornya. Konselor 

dikategorikan sebagai pendidik, maka ilmu pendidikan menjadi 

prasyarat bagi seorang konselor. Konselor harus memahami 

dan mendalami seluk beluk proses pembelajaran untuk 

melayani sasaran melalui modus pelayanan konseling. 

b. Komponen substansi profesi konseling dibangun atas kaidah-

kaidah ilmu pendidikan dan bidang keilmuan lainnya yang 

mengarah kepada isi dan focus pelayanan konseling. Substansi 

profesi itu meliputi obyek praktis spesifik, pendekatan, teknologi 

pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah 

pendukung lainnya. 

Obyek praktis spesifik konseling adalah Kehidupan Efaktif 

Sehari-hari (KES). Konseling adalah mengembangkan KES 

yang diharapkan dan menangani KES yang terganggu (KES-T). 

c. Komponen praktik pelayanan konseling merupakan puncak dari 

keberadaan pelayanan konseling. Mutu pelayanan konseling 

diukur dari kinerja konselor dalam melayani sasaran.  

Penguasaan konselor terhadap ketiga komponen trilogi profesi 

konseling tersebut diperoleh melalui pendidikan S1 (Sarjana) 

Bimbingan dan Konseling ditambah Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK). 

 

 



 3-34 Spektrum Pelayanan BK 

2.  Ciri-ciri Profesi Konselor 
Ciri-ciri profesi menurut Abraham Flexner dalam Full 1967, bahwa 

ciri-ciri yang mewarnai profesi meliputi sisi-sisi keintelektualan, 

kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktis yang spesifik, 

komunikasi organisasi dan motivasi. Keenam ciri-ciri tersebut 

sampai sekarang masih tetap relevan dan dipakai untuk 

menimbang apakah sesuatu pekerjaan sosial merupakan sebuah 

pofesi. 

 

a.  Keintelektualan 
Pekerjaan konselor dalam pelayanan profesi konseling 

didasasrkan pada dan sarat kaidah-kaidah serta pertimbangan 

intelaktual. Kegiatan konseling lebih bersifat mental dari pada 

manual; lebih memerlukan proses berfikir daripada sekedar 

rutin. 

Dalam pelayanan konseling, konselor dituntut untuk berfikir 

dalam menangani permasalahan klien; demikian pula klien 

melalui bantuan konselor diharapkan mampu memikirkan 

pemecahan masalah yang dihadapinya. Melalui proses berfikir 

ini hasil pelayanan konselig merupakan hasil belajar yang bukan 

sekedar resp yang sudah jadi untuk diikuti klien.  

 

b.  Kompetensi Profesional yang Dipelajari 
Pekerjaan konselor di dasarkan pada berbagai kompetensi yang 

tidak diperoleh begitu saja. Melainkan melalui proses 

pembelajaran secara intensif. Kemampuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan konseling tidak diperoleh sekejap 

mellaui mimpi atau semedi atau bertapa sekian lama. Konselor 

harus dengan sungguh-sungguh, serta mencurahkan segenap 

pikiran, dan usaha untuk mempelajari mated keilmuan, 

pendekatan, metode dan teknik serta nilai sikap berkenaan 



 3-35 Spektrum Pelayanan BK

dengan pelayanan konseling. Berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung konseling memerlukan pemahaman dan 

ketrampilan tersendiri yang harus dipelajari dengan seksama. 

Kompetensi seperti ini dibarengi dengan tuntutan untuk berfikir, 

secara terus-menerus mengikuti dan mengakomodasi 

perkembangan ilmu dan teknologi. Pemberlakuan 

kredensialisasi meliputi: program program sertifikasi, akreditasi 

dan Ilisensi merupakan upaya untuk menguji dan memberikan 

bukti penguasaan dan kewenangan atas kompetensi konselor 

dalam pelayanan profesionalnya. 

 

c.  Objek Praktis Yang Spesifik 
Pekerjaan konselor berupa praktik pelayanan konseling terarah 

kepada obyek spesifik yang tidak ditangani poleh profesi lain. 

Konselor menangani individu normal yang tidak mampu 

menjalani kehidupannya sehari-hari secara efektif. Gangguan 

terhadap kehidupan efektif seharihari (KES) inilah yang menjadi 

obyek spesifik pelayanan konseling. Dalam kehidupannya 

individu menghadapi dan dihadapkan kepada sejumlah kondisi 

yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya, yang secara 

langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keefektifan 

kehidupannya sehari-hari. Kondiri-kondidi itu misalnya warna 

kulit, kondisi kesehatan, tinggi badan, berat badan, hasil belajar 

di sekolah., warna rambut, status perkawinan, kondisi ekonomi, 

keadaan orang tua, tuntutan nilai-nilai budaya, hubungan kakak 

adik aspirasi pekerjaan, hobi, dan sebaginya. Pelayanan 

konseling pada dasarnya tidak menangani secara spesifik 

kondisi-kondisi yang dimaksud. Untuk menangani secara 

spesifik kondisikondis yang dimaksud. Untuk menangani 

masing-masing kondisi itu, apabila memang memerlukan 

penanganan secara intensif, ada ahli tersendiri atau setidak-
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tidaknya ada cara tersendiri yang dapat dilakukan. Obyek 

spesifik pelayanan konselig bukanlah kondisi-kondisi 

sebagaimana dicontohkan melainkan perilaku efektif yang 

bersangkutan berkenaan dengan kondisi tertentu dengan 

berbagai keterkaitannya yang secara signifikan diungkapkan 

didalam proses konseling. 

Prilaku efektif individu sebagaimana dimaksud diats pertama-

tama tertuju kepada kondisi yang secara langsung dibahas dan 

lebih jauh terarah kepada perilaku efektif dalam kehidupan 

sehari-hari. Perilaku efektif terhadap penyakit yang diderita klien 

yang menjalani proses konseling) misalnya mempercepat 

penyembuhan penyakit tsb. Disamping itu perilaku efektif 

terhadap penyakit diharapkan dapat mgimbas ke aspek-aspek 

kehidupan sehari-hari lainnya dalam hal inilah KES 

terangkatkan (lihat Bagan) 

Pengembangan perilaku efektif untuk terbangunnya kes 

memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan bertindak, 

nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan kondisi-kondisi 

yang dibahas. WPKNS yang terarah kepada KES menjadi 

substansi pokok (obyek spesifik) yang menjadi fokus 

penanganan klien melalui pelayanan konseling. 

 

d.  Komunikasi 
Segenap aspek pelayanan konseling meliputi aspek-aspek 

keitmuan dan teknologi, kompetensi dan substansi 

pelayanannya, serta aspekaspek sosial dan hukumnya, dapat 

dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan. Untuk 

ini disusun aturan kode etik, kredensial dan perundangan yang 

memungkinkan: 

1) Dapat dikomunikasikan dan dipraktikkannya profesi 

konseling secara tepat  



 3-37 Spektrum Pelayanan BK

2) Dilaksanakannya pengawas atas mutu praktik serta 

perlidungan terhadap praktisi konseling dalam 

menyelenggarakan pelayanan konseling. 

 

e.  Organisasi Profesi 
Konselor membentuk organisasi profesi untuk mengawasi 

tugas-tugas keprofesionalannya, melaui trilogi: 

1) Ikut serta mengembangkan keilmuan dan teknologi 

konseling  

2) Meningkatkan mutu praktik pelayanan konseling 

3) Menjaga kode etik profesi konseling  

Organisasi profesi ini secara langsung peduli ats realisasi sisi-

sisi keintelektualan, kompetensi obyek spesifik dan komunikasi 

profesi, serta membina anggotanya untukl memiliki kualitas 

yang tinggi berkenaan dengan keempat hal tersebut. Dalam 

organisasi profesi konseling bukan sekedar untuk kepentingan 

profesi itu sendiri, melainkan terutama sekali untuk kepentingan 

masyarakat sesuai dengan paradigma, visi, misi dan pelayanan 

konseling. 

 

f.    Motivasi Altruistik 
Motivasi profesioal konselor untuk kepentingan ataupun 

keuntungan diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan klien dan 

masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik ini diwujudkan 

melalui peningkatan keintelaktualan, kompetensi dalam 

menangani objek praktis spesifik konseling sebagaimana 

diuraikan di atas, baik melalui pengembangan diri sendiri 

maupun kegiatannya dalam organisasi profesi dan anggota 

masyarakat pada umumnya. 

Motivasi profesional konseling akan menjauhkan konselor dari 

pengutamaan pamrih pribadi dan lebih mengedepankan klien. 
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Dalam hal ini jika diperlukan konselor mengorbankan 

kepentingan diri sendiri demi terpenuhinya kebutuhan klien yang 

benar-benar mendesak.  

 

 

C. Latihan 
 

 

D. Rangkuman 
 

 

E. Tes Formatif 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
A. Deskripsi 

Buku Ajar penyususan program bimbingan konseling 

merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh 

konselor. Mengapa,  karena dalam kegiatannya seorang konselor 

hendaknya mampu merancang program dan melaksanakan serta 

mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui perencanaan 

yang baik akan memperoleh kejelasan arah pelaksanaaan program 

bimbingan dan memudahkan untuk mengontrol kegiatan yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu dalam perencanaan program bimbingan 

konseling seorang konselor perlu memperhatikan berbagai hal sebagai 

berikut ini:(a).analisis kebutuhan/permasalahan siswa (b) penentuan 

tujuan yang akan dicapai (c) analisis situasi dan kondisi sekolah (d) 

penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan (e) penentuasn tehnik 

dan strategi kegiatan  (f) penentuan personel-personel yang akan 

melaksanakan, (g) perkiraaan biaya dan fasilitas yang digunakan (h) 

mengantisipasi kemungkainan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

bimbingan konseling (i) waktu  dan tempat artinya kapan kegiatan 

dilakukan dan dimana kegiatan itu dilakukan. 

Pelaksaaan kegiatan bimbingan perlu disadari bahwa berbeda 

dengan guru bidang studi lain yang sudah terjadwal secara rinci dan 

jelas, konselor hendaknya mampu mengalokasikan kegiatan yang ada 

di dalam kelas dan diluar kelas sehingga kegiatan berjalan dengan 

baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.Selanjutnya 

semua kegiatan yang telah dilaksanakan dievaluasi baik dalam jangka 

pendek, menengah maupun jangka panjang 

Penyusunan program bimbingan konseling yang baik, terarah 

dan sistematis merupakan manifestasi dan akumulasi kinerja konselor, 

dan dengan program yang baik pada gilirannya akan memberikan 
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panduan pelaksanaan kegfiatan bimbingan konseling dan sekaligus 

menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja sifatnya insidental dan 

bersif at kuratif semata-mata. 

Dalam Buku Ajar  penyusunan program ini akan dibahas 

beberapa bab yaitu: 

1. Bab. I  Pendahuluan 

2. Bab.II  Kedudukan Bimbingan dan Konseling dal;am Kurikulum 

KTSP 

3. Bab III Konsep dasar program Bimbingan dan Konseling 

4. Bab IV Teori-teori penyusunan program Bimbingan dan Konseling 

5. Bab V Penyusunan program Bimbingan dan Konseling berdasarkan 

KTSP. 

. 

B. Prasyarat 
Untuk mengikuti Buku Ajar penyusunan program bimbingan 

konseling ini peserta pelatihan harus sudah menempuh dan lulus mata 

kuliah manajemen bimbingan konseling, dan dasar-dasar bimbingan 

konseling,  

 

C. Petunjuk  Belajar 
Agar peserta kuliah atau pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini 

dengan lancar dan baik maka perlu diperhatikan beberapa petunjuka 

belajar sebagai berikut: 

1. Bacalah setiap kegiatan belajar dengan teliti dan buatlah 

rangkuman stiap selesai mempelajari materi tersebut. 

2. Kerjakan soal-soal latihan dan cocokkanlah dengan kunci jawaban 

dan apabila hasil pekerjaan saudara sudah mecapai 75% maka 

saudara diperbolehkan melamnjutkan pada kegiatan belajar 

selanjutnya. 
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3. Bertindak sejujur mungkin sehingga saudara dapat mengetahui 

secara persis dimana posisi saudara dalam penguaaan modul 

tersebut. 

 

D. Kompetensi dan indicator 
Standar Kompetensi:   
1. Memahami konsep penyusunan program pelayanan Bimbingan dan 

Konseling (BK) di sekolah. 

2. Menyusun program pelayanan BK di sekolah berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kompetensi Dasar:   
1.1 Memahami kedudukan BK dalam KTSP 

1.2 Memahami konsep dasar program pelayanan BK 

1.3 Memahami teori-teori perencanaan program BK 

11.1 Memahami rambu-rambu penyusunan program pelayanan BK 

berdasarkan KTSP 

12.1 Menyusun program pelayanan BK berdasarkan KTSP 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
1.1.1 Menjelaskan pengertian KTSP 

1.1.2 Menjelaskan struktur isi KTSP 

1.1.3 Menjelaskan pengembangan diri 

1.1.4 Menjelaskan kedudukan pelayanan BK dalam KTSP 
Menjelaskan rasional program BK 

Menjelaskan pengertian program BK 

Menjelaskan tujuan dan manfaat program BK 

Menjelaskan prinsip-prinsip pokok penyusunan program BK 

Menjelaskan tahap-tahap penyusunan program BK 

1.3.1 Menjelaskan teori perencanaan program konvensional 

1.3.2 Menjelaskan teori perencanaan program berdasarkan PPBS 

2.1.1 Menjelaskan perencanaan kegiatan 
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2.1.2 Menjelaskan pelaksanaan kegiatan 

2.1.3 Menjelaskan penilaian kegiatan 

2.1.4 Menjelaskan laporan pelaksanaan program 

Mengdentifikasi jenis layanan 

Menyusun program tahunan 

Menyusun program semesteran 

Menyusun program bulanan 

Menyusun program mingguan 

Menyusun program harian 

Menilai pelaksanaan program 

Menyusun lapelprog 



BAB II KEGIATAN BELAJAR  1 
 
A. Kompetensi dan indikator: 

Standar Kompetensi:   
1. Memahami konsep penyusunan program pelayanan Bimbingan dan 

Konseling (BK) di sekolah. 

 
Kompetensi Dasar:   
1.1  Memahami kedudukan BK dalam KTSP 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
1.1.1 Menjelaskan konsep dasar KTSP 

1.1.2 Menjelaskan struktur isi KTSP 

1.1.3 Menjelaskan pengembangan diri 

1.1.4 Menjelaskan kedudukan pelayanan BK dalam KTSP 
 

B. Uraian Materi 
1. Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 
 

a. Konsep Dasar KTSP. 
Seperti diketahui bahwa pemerintah Republik Indoinesia telah 

mencanangkan pengembangan sumber daya manusia yang unggul 

dalam rangka menghadapi era millenium  yakitu era pasar global dan 

pasar bebas.Era yang demikian memberikan suatu pemahaman 

bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tidak 

dapat ditunda-tunda lagi. Pengembangan sumber daya manusia 

merupakan upaya komprehensif dari berbagai aktor pendidikan seperti 

guru, tenaga non kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, 

dll.Upaya pemerintah yang nyata dalam peningkatan kualitas guru 

adalah meningkatkan kompetensi guru yang meliputi kompetensi 

pedagogik, sosial, pribadi dan profesional. Pencapaian kompetensi 
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tersebut saat ini dilakukan dengan sertifikasi guru dalam jabatan 

melalui penilaian portofolio dan melalui pendidikan profesi selama 1 

tahun 

Kurikulum merupakan salah satu faktor yang diasumsikan 

sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

Perkembangan mutakir dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP 

Pasal 1 ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing masing satuan pendidikan. Penyusunan 

KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi  serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP).Berdasarkan  konsep tersebut perlu dipahami beberapa hal 

yang terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai 

berikut:(Mulyasa;2007;20): 

1) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 

potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik. 

2) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat -

satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas 

pendidikan kabupaten/kota, dan depatemen agama yang 

bertanggungjawab di bidang pendidikan. 

3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk setiap program studi di 

perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-

masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan. 

KTSP merupakan paradigma baru dalam pendidikan khususnya 

dalam pengembangan kurikulum karena memberikan kesempatan 

yang luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat 
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dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah yang 

lebih, aktif, kreatif, menyengkan. Melalui pengembangan KTSP ini 

sekolah memliliki keleluasaan dam menglola sumber daya, dana, 

sumber belajart dan kegatan lain sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritas masing-masing sekolah. 

KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan  yang 

memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan 

kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan otonomi ini kinerja guru 

dan sekolah akan lebih optimal karena mempunyai kekuasaan penuh 

dan tanggungjawab yang lebih besar dalam menetapkan kurikulum 

sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Untuk itu sekolah mutlak 

dituntut untuk mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah 

mendasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar 

kedalam indikator kompetensi, mengembangkan strategi,menentukan 

prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan 

lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkan kepada 

pemerintah dan masyarakat. 

Pengembangan KTSP dilakukan oleh guru, kepala sekolah, 

komite sekolah, dan dewan pendidikan.. Orang-orang yang terlibat 

dalam pengembangan KTSP tersebut merupakan badan yang  atau 

lembaga yang menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan 

peraturan-peraturan tentasng pendidikan yang berlaku. Untuk itu 

komite sekolah bersama sekolah menetapkan visi, misi dan tujuan 

sekolah yang berdasarkan analisis SWOT dengan berbagai 

implikasinya terhadap program -program kegiatan opersional untuk 

mencapai tujuan sekolah. 

 

b. Strukutr Isi KTSP. 
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran 

yang harus dirempuh oleh peserta didik dalam pembelajaran. 
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Kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap 

satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai 

oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam 

struktur kurikulum. Kompetensi tersebut terdiri atas standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar 

kelulusan. Muatan lokal dan pengembangan diri merupakan bagian 

integral dari struktur kurikulum pada jenjang dasar dan menengah. 

Khusus mengenai pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan 

diri ini difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga 

kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler? 
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut 

maka dalam kegiatan bimbingan konseling mengacu pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikuasai siswa  Salah satu 

bentuk kegiatan yang dapat digunakan adalah pengembangan diri. 

Melalui pengembangan diri ini maka guru pembimbing atau konselor 

menterjemahkan dan mengembangkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar apa saja yang perlu dikuasai siswa. 

Untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

tersebut peserta didik tidak cukup diberikan pengajaran bidang studi 

saja, tetapi diperlukan kegiatan bimbingan konseling.Dalam konteks 

bimbingan konseling pengembangan diri peserta didik didasarkan 

pada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik 

pada masa perkembangannya. Adapun tugas-tugas perkembangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Ynag Maha Esa. 
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2) Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta 

kematangan dealam perannya  sebagai pria dan wanita. 

3) Mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat, 

4) Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni sesuai 

dengan program kurikulum, persiapan karir dan melanjutkan studi, 

serta berperan dalam kehidupan  masyarakat yang lebih luas. 

5) Mencapai kematangan dalam pemilihan karir. 

6) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan 

mandiri secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 

7) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

8) Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual 

serta apresiasi seni. 

9) Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai 

 

c. Pengembangan Diri 
Pengembangan diri merupakan istilah yang relatif baru dalam 

kurikulum pendidikan kita. Pengembangan diri secara konseptual 

berarti mengembangkan seluruh aspek diri siswa baik dirim yang 

disadari maupun yang tidak disadari.Dalam psikologi pendidikan istilah 

diri dapat disebut dengan istilah ”aku”atau self yang merupakan salah 

satu asperk kepribadian yang didalsamnya terdapat nilai,sikap, 

perasaan, kepercayaan, cita-cita dan aspek psikis lainnya yang 

kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. 

Seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 

2006 dinyatakan bahwa : Pengembangan diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 

setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, 
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atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri melalui layanan konseling 

yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, 

belajar, dan pengembangan karir peserta didik. 

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka kegiatan 

pengembangan diri seyogyanya dilakukan lebih banyak berada diluar 

jam efektif, atau diluar jam pelajaran, melalui serangkaian kegiatan 

ekstrakurikuler seperti diskusi, bimbingan kelompok, permainan 

kelompok, dll. Demikian pula kegiatan pengembangan diri dapat 

dilakukan secara mandiri seperti mengkaji buku, mengunjungi nara 

sumber, atau melakukan aktivitas tertentu untuk kepentingan 

pembelajaran dan pengembangan diri siswa secara komprehensif. 

Dibandingkan dengan kurikulum terdahulu agaknya ada 

perbedaan dalam jumlah jam belajar efektif, yaitu adanya pengurangan 

jam belajar efektif  di kelas, namun jam belajar diberikan lebih banyak 

untuk kegiatan diluar jam belajar efektif melalui pengembangan diri 

dibawah bimbingan konselor maupun tenaga kependidikan yang lain. 

Hal ini akan mengoptimalkan aktivitas siswa dalam menggali ilmu 

pengetahuan dan penjelajahan dalam bidang lain untuk 

mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada pada siswa, 

sehingga siswa akan merasa bebas dan tidak melulu hanya di dalam 

kelas saja.  Demikian pula dalam kurikulum ini lebih menghargai 

adanya perbedaan individu, baik dalam bakat, potensi, minat, 

jkarakteristik dll.Oleh karena itu diperlukan pendidik yang memahami 

perbedaan individu sehingga mampu mengarahkan dan 

mengembangkan diri siswa secara optimal. 

Memperhatikan karakteristik kurikulum tersebut peranan 

bimbngan konseling  sangat menentukan, yaitu dalam mengindetifikasi 

kebutuhan, bakat, minat, potensi, sikap, dll yang terkait dengan 

karakteristik siswa. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi tersebut 
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semua potensi siswa dikembangkan melalui serangkaian kegiatan 

bimbingan yang dikenal dengan pola 17 Plus. 

  

2. Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam KTSP.  
Mencermati konsep dasar KTSP dan karakteristiknya maka 

kegiatan bimbingan konseling secara prisnip sudah sesuai dengan 

kurikulum tersebut. Seperti diketahui bahwa dalam bimbingan 

konseling mempunyai peranan mengembangkan potensi diri siswa 

seoptimal mungkin. Pengembangan diri dalam bimbingan konseling 

sejalan dengan konsep bimbingan konseling mutakhir yaitu bimbingan 

konseling mutakhir yaitu bimbingan konseling dengan pendekatan 

pengembangan. Pendekatan pengembangan berbeda dengan 

pendekatan lama yang lebih menitik beratkan pada pendekatan klinis. 

Dalam pendekatan pengembangan lebih berorientasi dan bersifat 

pedagogis, melihat potensi klien, berorientasi pengembangan positif 

klien, menggembirakan siswa, dalam proses dialog dengan klien 

sampai menyentuh, dan klien bersifat terbuka, kegiatan bersifat 

humanistik, klien mempunyai peran dan tanggungjawab penuh dalam 

menentukan sendiri, dan nkonselor hanya bersifat membantu dan 

memberikan beberapa alternatif. 

Berdasarkan konsep tersebut maka kedudukan bimbingan 

konseling dalam KTSP  sangat strategis dan merupakan jantungnya 

kegiatan pengembangan diri. Dengan demikian maka semua kegiatan 

bimbingan konseling baik pelayanan maupun  kegiatan pendukung 

perlu lebih ditingkatkan dalam semua aktivitas program maupun 

pelaksanaannya.Melalui kegiatan bimbingan konseling diharapkaan 

siswa dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga 

pada gilirannya tercapailah tujuan pendidikan dan bimbingan yaitu 

tercapainya kepribadian yang sehat dan utuh.Untuk itu maka 

pengelolaan dan pengorganisasian yang sinergis merupakan syarat 

mutlak tercapinya pengembangan diri siswa. 
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C. Latihan 
Untuk mengetahui apakah saudara sudah memahami tentang 

posisi bimbingan konseling dalam KTSP maka coba saudara jawab 

beberapa soal latihan berikut ini: 

1. Mengapa kegiatan bimbingan konseling dapat dinyatakan sebagai 

jantungnya pengembangan diri dalam KTSP?. 

2. Coba saudara bandingkan bagaimana ciri-ciri kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dengan kurikulum yang terdahulu?. 

3. Pendekatan pengembangan dalam bimbingan konseling searah 

dengan pengembangan diri melalui KTSP. Jelaskan pendapat 

saudara terhadap pernyataan tersebut. 

4. Bandingkan pendekatan pengembangan dengan pendekatan klinis 

dalam bimbingan konseling. 

 

D. Rangkuman 
1. KTSP merupakan kurikulum yang memberikan penekanan pada 

pengembangan diri peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik dan sekolah yang bersangkutan. 

2. Pelaksanaan pengembangan diri dalam KTSP dapat dilaksanakan 

dalam kelas akan tetapi seyogyanya lebih banyak memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menjelajah dunia melalui aktivitas 

yang terbimbing. 

3. Pengembangan diri dalam bimbingan konseling sejalan dengan 

pengembangan diri dalam KTSP. 

4. Kedudukan bimbingan konseling dalam pengembangan diri melalui 

KTSP sangat penting dan sentral. 

5. Pengembangan diri dalam bimbingan konseling diaktualisasikan 

dalam kegiatan pelayanan dan pendukung yang tercermin dalam 

pola 17 plus. 

 

E. Tes Formatif 



BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
 

A. Kompetensi dan indikator 
Standar Kompetensi:   

1. Memahami konsep penyusunan program pelayanan Bimbingan 

dan Konseling (BK) di sekolah. 

 
Kompetensi Dasar:   

1.1 Memahami konsep dasar program pelayanan BK 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1.1.1 Menjelaskan rasional program BK 

1.1.2 Menjelaskan pengertian program BK 

1.1.3 Menjelaskan tujuan dan manfaat program BK 

1.1.4 Menjelaskan prinsip-prinsip pokok penyusunan program BK 

1.1.5 Menjelaskan tahap-tahap penyusunan program BK 

 
 
B. Uraian Materi 
 
1. Rasionel Program Bimbingan dan Konseling 

Program merupakan salah satu konsekuensi bagi setiap 

kegiatan atau aktivitas manusia dalam mencapai suatu tujuan, dari 

aktivitas yang sangat sederhana tidak tertulis sampai dengan yang 

sangat kompleks, tertulis, dan sistematis. Disadari maupun tidak dalam 

setiap aktivitas manusia ada sebuah program, sekalipun hanya di 

dalam pikiran. Dapat dikatakan bahwa program merupakan pedoman, 

pegangan, atau panduan bagi para pelaksana suatu kegiatan. 

Pada umumnya suatu kegiatan bukan merupakan aktivitas 

tunggal, tetapi merupakan sejumlah kegiatan dan sub-sub kegiatan 

yang terangkai secara harmonis dalam sebuah sistem. Dalam satu sub 

kegiatan itu sendiri seringkali juga berupa kegiatan-kegiatan yang tidak 



 4-14 Penyusunan Program BK 

berdiri sendiri. Jumlah kegiatan yang tidak sedikit itu akan 

membutuhkan dan melibatkan berbagai pihak baik personal maupun 

materal. Dalam kondisi seperti itu maka diperlukan adaya penataan, 

pengorganisasian, dan pengordinasian secara sistematis agar 

semuanya dapat berjalan dengan lancar, efisian, dan efektif kearah 

pencapaian tujuan. Dengan kata lain diperlukan keberadaan sebuah 
program. Tanpa sebuah program menjadi tidak jelas apa, bagaimana, 

siapa, dan dimana suatu kegiatan akan dilaksanakan. Dengan adanya 

program yang sistematis maka pelaksanaannya-pun akan lebih mudah 

dikendalikan, dikontrol, dan dievaluasi 

Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai sebuah kegiatan 

mencakup berbagai bidang, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. 

Pelayanan bimbingan dan konseling juga melibatkan berbagai pihak 

dan memerlukan sejumlah fasilitas. Oleh karena itu, agar Pelayanan 

bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan 

efektif perlu adanya sebuah program. 

 
 

2. Pengertian Program Bimbingan dan Konseling 
Program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang 

sistematis, yaitu yang terencana, terorganisasi, dan terkordinasi sejak 

dari perencanaan, pelaksnaan, sampai dengan penilaian, dan 

pelaporan dalam suatu periode waktu tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan. Program Pelayanan bimbingan dan konseling adalah 

serangkaian kegiatan Pelayanan bimbingan dan konseling sejak dari 

perencanaan, pelaksnaan, sampai dengan penilaian, dan pelaporan 

dalam suatu periode waktu tertentu (tahunan, semesteran, bulanan, 

mingguan, dan harian) untuk mencapai tujuan Pelayanan bimbingan 

dan konseling. 
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3. Tujuan dan manfaat program Bimbingan dan Konseling 
a. Tujuan Program 

Secara umum tujuan penyusunan sebuah program adalah agar 

seluruh kegiatan dapat terencana, terorganisasi, terarah,  

terkoordinasi, dan terkontrol secara sistematis, sehingga dapat 

berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif kearah pencapaian suatu 

tujuan.  

b. Manfaat Program 
1) Tujuan setiap kegiatan bimbingan akan lebih jelas. 

2) Memungkinkan para petugas bimbingan untuk menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya, dengan menghindarkan kesalahan-

kesalahan yang mungkin terjadi, dan usaha coba-coba yang 

tidak menguntungkan. 

3) Pemberian pelayanan bimbingan lebih teratur dan memadai. 

Siswa-siswa akan menerima pelayanan bimbingan secara 

seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal kesempatan, 

ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. 

4) Setiap petugas bimbingan akan menyadari peranan dan 

tugasnya masing-masing dan mengetahui pula bilamana dan di 

mana mereka harus bertindak, dalam pada itu para petugas 

bimbingan akan menghayati pengalaman yang sangat berguna 

untuk kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa-siswa 

yang dibimbingnya. 

5) Penyediaan fasilitas akan lebih sempurna dan dapat dikontrol. 

6) Memungkinkan lebih eratnya komunikasi dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan kegiatan bimbingan. 

7) Adanya kejelasan kegiatan bimbingan dari antara keseluruhan 

kegiatan program sekolah. 
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4. Prinsip-prinsip pokok penyusunan program Bimbingan dan 
Konseling 

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di 

sekolah perlu diperhatikan prinsip-prinsip pokok yang akan mendasari 

program yang akan disusun. Ada beberapa pendapat yang membahas 

tentang prinsip pokok ini, yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dan 

bahkan saling melengkapi. Berikut ini akan diuraikan dua pendapat 

tentang prinsip pokok penyusunan program bimbingan. Yang pertama, 

disarikan oleh Romlah dari pendapat Roeber dkk. (1955), Gysbers dan 

Hendersen (1988), yaitu: 

a. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral 

dari program pendidikan dan pengajaran dari sekolah yang 

bersangkutan secara keseluruhan. Program bimbingan dan 

konseling harus disusun selaras dengan program pendidikan dan 

pengajaran dan dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang 

ada seoptimal mungkin. 

b. Program bimbingan dan konseling membantu semua siswa agar 

dapat menjadi sadar terhadap kebutuhan, minat, kemampuannya, 

dan dapat mengembangkan dan memacu tercapainya tujuan-tujuan 

siswa, baik tujuan jangka pendek maupun panjang. 

c. Program bimbingan dan konseling membantu siswa agar dapat 

berfungsi secara efektif dalam kelompok. Program bimbingan dan 

konseling membantu semua siswa belajar berpartisipascara 

produktif dalam kelompok di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. 

d. Program bimbingan dan konseling membantu perkembangan siswa 

dalam aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif harus dapat 

membantu mengembangkan keempat aspek teraebut secara 

keseluruhan. 

e. Program bimbingan dan konseling menyediakan layanan konsultasi 

dan koordinasi kepada guru, orang tua siswa, administrator, dan 
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lembaga masyarakat yang memberi layanan kepada siswa. 

Konselor sekolah sesuai dengan latihan yang diperolehnya dan 

peranannya berperan sebagai orang sumber dan perantara bagi 

siswa dengan orang-orang atau lembaga-lembaga yang 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan siswa. 

f. Program bimbingan dan konseling menyediakan layanan bantuan 

kepada siswa, baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, 

maupun perbaikan. 

g. Program bimbingan dan konseling disusun dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan staf sekolah 

dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemampuan dan 

keterampilan yang perlu diidentifikasi meliputi latar belakang 

pendidikan, latihan bimbingan konseling yang pernah diperoleh, 

kepribadian dan minat terhadap kegiatan bimbingan. 

h. Program bimbingan dan konseling secara berkelanjutan perlu 

disempurnakan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

dan penilaian yang sistematis. Untuk menjamin bahwa program 

bimbingan dan konseling dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

siswa dan masyarakat, maka selama program dilaksanakan 

peninjauan, pemantauan, dan penilaian. 

Pendapat kedua tentang prinsip-prinsip pokok penyusunan 

program bimbingan disampaikan oleh Miller (1961) yang 

mengemukakan sebagai berikut: 

a. Program bimbingan itu hendaknya dikembangkan secara 

berangsur-angsur atau tahap demi tahap dengan melibatkan 

semua unsur atau staf sekolah dalam perencanaannya. 

b. Program bimbingan harus memiliki tujuan yang ideal dan realistis 

dalam perencanaannya. 

c. Program bimbingan hendaknya mendorong komunikasi yang terus 

menerus antara unsur atau anggota staf sekolah yang 

bersangkutan. 
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d. Program bimbingan hendaknya menyediakan atau memiliki fasilitas 

yang diperlukan. 

e. Program bimbingan hendaknya saling berhubungan dengan 

program pendidikan dan pengajaran. 

f. Program bimbingan hendaknya memberikan pelayanan kepada 

semua siswa. 

g. Program bimbingan hendaknya menunjukkan peranan yang 

penting dalam menghubungkan dan mengintegrasikan sekolah 

dengan masyarakat. 

h. Program bimbingan hendaknya memberikan kesempatan untuk 

melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. 

i. Program bimbingan hendaknya menjamin keseimbangan 

pelayanan bimbingan dalam hal: 

1) Pelayanan kelompok dan pelayanan individual. 

2) Pelayanan yang diberikan oleh berbagai jenis petugas 

bimbingan. 

3) Studi individual dan konseling individual. 

4) Penggunaan alat pengukur atau teknik pengumpul data yang 

obyektif maupun subyektif. 

5) Pemberian jenis-jenis bimbingan 

6) Pemberian bimbingan tentang berbagai program sekolah. 

7) Penggunaan sumber-sumber di dalam maupun di luar sekolah. 

8) Kebutuhan individual dan kebutuhan masyarakat luas. 

9) Kesempatan untuk berpikir, merasa, dan berbuat. 

 

5. Tahap-tahap Penyusunan Program Pelayanan Bimbingan dan 
Konseling 

Program  bimbingan dan konseling di suatu sekolah sebaiknya 

disusun setiap tahun pada awal tahun ajaran.Penyusun program 

bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membuat 
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program yang sama sekali baru, dan mengembangkan program yang 

sudah ada. 

Untuk membahas tahap-tahap penyusunan program ini akan 

disampaikan dua macam pendapat tentang tahap-tahap kegiatan yang 

disarankan oleh Miller yaitu: 

a. Tahap Persiapan 
Dalam tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan ialah survai 

untuk menginventarisasikan tujuan, kebutuhan, kemampuan 

sekolah serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk 

melaksanakan program bimbingan. Tahap ini mempunyai arti yang 

penting untuk menarik perhatian, minat dalam kegiatan bimbingan, 

menentukan titik tolak program, dan memelihara suasana 

psikologis yang menguntungkan. Karena semua pihak yang terlibat 

di dalamnya dan iktu berpartisipasi sejak awal kegiatan. 

b. Pertemuan-pertemuan Permulaan 
Tujuan utama dari tahap pertemuan permulaan ini adalah untuk 

menanamkan pengertian bagi para peserta pertemuan tentang 

tujuan dari program bimbingan dan konseling di sekolah. 

Pertemuan-pertemuan ini melibatkan petugas-petugas bimbingan 

dan konseling. 

c. Pembentukan Panitia Sementara 
Pembentukan panitia sementara bertujuan untuk merumuskan 

program bimbingan di sekolah. Tugas-tugas dari panitia sementara 

adalah: 

1) Menentukan tujuan program bimbingan di sekolah 

2) Mempersiapkan bagan organisasi dari program bimbingan 

3) Membuat kerangka dasar dari program bimbingan 

d. Pembentukan Panitia Penyelenggara program 
Panitia ini bertugas untuk : 

1) Mempersiapkan program dan sistem pencatatan 



 4-20 Penyusunan Program BK 

2) Mempersiapkan dan melaksanakan latihan bagi para 

pelaksanan program. 

Pendapat lain tentang tahap-tahap penyusunan program 

dikemukakan oleh Gysbers dan Henderson ( 1988 ) bahwa tahap 

penyusunan program meliputi 4 tahap yaitu: Perencanaan  (Planning), 

Penyusunan (designing), pelaksanaan (impolemnting) dan penilaian 

(evaluating). Secara rinci tahap-tahap tersebut sebagai berikut: 

a. Perencanaan (planning) 
Pada tahap perencanaan hal-hal yang harus dikerjakan oleh 

pengembang program adalah : 

1) Meneliti kebutuhan siswa 

2) Mengklasifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

3) Membuat batasan jenis program yang akan dibuat 

4) Meneliti jenis-jenis program yang sudah ada 

5) Mengupayakan dukungan dan kerjasama dari staf sekolah, 

orang tua dan masyarakat. 

6) Menentukan prioritas program 

b. Tahap Penyusunan Program (Designing) 
Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengembang 

program adalah : 

1) Merumuskan tujuan-tujuan program secara operasional dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat diukur hasilnya. 

2) Memilih strategi pelaksanaan program yang sesuai dengan 

kondisi dan situasi sekolah yang bersangkutan. 

3) Menjabarkan komponen-komponen program 

4) Menganalisis kemampuan staf sekolah 

5) Mengadakan peningkatan kemampuan atau pengembangan 

staf pelaksanaan program. 

c. Tahap Pelaksanaan Program (Implementing) 
Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 



 4-21 Penyusunan Program BK

1) Mengindentifikasi sumber-sumber yang diperlukan  yang 

meliputi manusia, sarana, prasarana dan waktu. 

2) Membuat instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan 

program 

3) Melaksanakan program dan menyesuaikan program dengan 

pelaksanaan program-program sekolah yang lain 

4) Mengadakan perubahan atau perbaikan program berdasarkan 

hasil penilaian yang dilakukan. 

d. Tahap Penilaian Program (Evaluating) 
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Menentukan komponen-komponen program yang akan dinilai. 

2) Memilih model penilaian program yang akan digunakan. 

3) Memilih instrumen penilaian. 

4) Menentukan prosedure pengumpulan data. 

5) Menciptakan sistemn monitoring pelaksanaan program. 

6) Menyajikan data, analisis, dan laporan hasil penilaian 

 



BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
 

A.  Kompetensi dan indicator 
Standar Kompetensi:   

1. Memahami konsep penyusunan program pelayanan Bimbingan 

dan Konseling (BK) di sekolah. 

 
Kompetensi Dasar:   

1.1   Memahami teori-teori perencanaan program BK 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 
1.1.1 Menjelaskan teori perencanaan program konvensional 

1.1.2 Menjelaskan teori perencanaan program berdasarkan PPBS 

 

B. Uraian Materi 
Dalam perencanaan program pelayanan bimbingan dan 

konseling dikenal dengan 2 macam teori perencanan program yaitu (1) 

teori konvensional dan (2) PPBS. Berikut ini uraian singkat teori yang 

dimaksud. 

 

1. Teori Perencanaan Program Pelayanan Bimbingan Dan Konseling 
Konvensional. 

Secara garis besar perncanaan program bimbingasn konseling 

menurut teori ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah 

siswa. Untuk dapat mengetahui kebutuhan dan masalah siswa 

dapat dilakukan dengan berbagai instrumen seperti menggunakan 

Alat Ungkap Masalah baik menggunakan kuesioner, cek list atau 

yang lain yang sudah dibakukan. Berdasarkan data hasil ungkap 

masalah kemudian ditabulasi dan dianalisis kebutuhan apa saja 

yang diharapkan atau masalah apa yang dirasakan oleh siswa 
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disekolah serta berdasarkan hasil analisis ini selanjutnya 

disusunlah perencanaan program bimbingan konseling di sekolah 

yang mencakup empat bidang, tujuh atau sembilan layanan dan 

lima kegiatan pendukung. 

b. Menentukan karakteristik sekolah, maksudnya program yang akan 

disusun disesuaikan dengan bagaimana situasi dan kondisi 

sekolah, seperti apakah sekolah tersebut bersifat umum atau 

kejuruan, berada di kota atau di desa. Hal ini diperhatikan agar 

layanan bimbingan konseling dapat sesuai dengan karakteristik 

sekolah. 

c. Menentukan skala prioritas, maksudnya berdasarkan analisis 

kebutuhan diatas masalah apa yang segera mendapatkan layanan 

agar perlu mendapat perhatian utama untuk dicantumkan dalam 

program bimbingan konseling disekolah. 

d. Menentukan program tahunan yaitu keseluruhan layanan 

bimbingan konseling yang akan diberikan selama satu tahun. 

Program ini merupakan  jabaran secara makro dari serangkaian 

kegiatan layanan bimbingan konseling yang menjadi wilayah 

tanggungjawabnya. 

e. Menentukan program semesteran yang didasarkan pada program 

tahunan, sehinga dapat direncanakan kegiatan apa saja yang akan 

diberikan selama satu semester untuk kelas tertentu 

f. Menetukan program bulanan, mingguan dan harian. Program ini 

mengacu pada program yang sudah dijabarkan dalam tahunan dan 

semesteran, sehingga akan tampak kegiatan yang saling 

mendukung tercapainya tujuan layanan bimbingan konseling di 

sekolah. 
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2. Teori Penyusunan Program Pelayanan Bimbingan Dan Konseling 
Berdasarkan Planning, Programming, Bugdeting System (PPBS) 

 
Penyusunan program berdasarkan PPBS merupakan upaya 

untuk memperbaiki cara penyusunan program berdasarkan pada cara 

konvensional yang mendasarkan kebutuhan atau masalah siswa 

karena cara yang pertama lebih menekankan pada selera peserta didik 

dan kurang memperhatikan tujuan layanan bimbingan konseling, 

kurikulum yang telah disusun secara nasional dan bagaimana 

mengevaluasi kegiatan sangat sukar dilakukan. Untuk itu cara yang 

kedua ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam penyusunan 

program bimbingan konseling di sekolah. 

Penyusunan program bimbingan konseling berdasarkan PPBS 

maksudnya dalam menyusun program didasarkan pada sistem yang 

memperhatikan perencanaan, program dan penganggaran. Secara 

singkat penyusunan program berdasarkan PPBS sebagai berikut:  

 

a. Perencanaan 
Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan di sekolah 

selayaknya memberikan layanan dalam pembelajaran yang 

kondusif, administrasi dan kepemimpinan yang memadai dan 

pemberian bantuan layanan bimbingan konseling untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Agar 

program sekolah dapat terealisir maka perlu perencanaan  yang 
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mendasarkan pada tujuan baik tujuan umum maupun khusus. 

Melalui perencanaan yang matang akan dapat memberikan arah 

terhadap pencapaian tujuan bimbingan yang telah ditetapkan, 

memberikan standart atau pedoman serta tolok ukur keberhasilan 

kegiatan bimbingan konseling. Oleh karena itu melalui kegiatan 

perencanaan diharapkan semua tujuan yang telah ditentukan dapat 

tercapai. Dengan demikian penetapan tujuan merupakan awal dari 

kegiatan perencanaan.Tujuan dalam kegiatan bimbingan konseling 

dapat bersifat filosofis seperti tercapainya perkembangan yang 

optimal, menjadi insan mandiri, dan lain-lain. Namun tujuan juga 

dapat bersifat  sasaran apabila tujuan yang diharapkan tercapai 

dapat diukur secara konkrit dengan ciri pragmatis, konkrit dan 

kuantitatif. Ungkapan seperti setelah mengikuti layanan konseling 

siswa dapat mengentaskan masalah yang dihadapi, atau klien 

dapat menunjukkan rasa bahagia dan merasa puas setelah 

memperoleh layanan konseling merupakan contohnya. 

 

b. Programming  
Programming merupakan suatu kegiatan untuk membuat program  

yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Program itu 

sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait satu 

dengan yang lain untuk mencapai tujuan berarti serangkaian 

kegiatan bimbingan konseling yang saling terkait satu dengsn yang 

lain untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah 

ditentukan sebelumnya. Untuk menentukan progam apa yang akan 

dilaksanakan maka dalam PPBS proses penyusunan program 

mencakup langkah-langkah sebagai berikut ini. 

1) Menentukan Kategori Program Utama ( KPU ). 

Penentuan Kategori Program Utama dijabarkan berdasarkan 

tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Secara eksplisit  telah dikemukakan bahwa 
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perkembangan yang optimal dapat diturunkan menjadi tujuan 

bimbingan yang mencakup 4 bidang yatiu pribadi sosial, 

belajar dan karir.  

2) Menentukan Program Utama 

Program utama merupakan penjabaran dari kategori program 

utama. Misalnya saja dalam kategori porgram utama adalah 

pengmbangan bimbingan pribadi maka program utamanya 

dapat ;(1) penanaman sikap kebiasaan dalam beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (2) Pengenalan dan 

pengembangan tentang kekuatan diri sendiri dan 

penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan 

produktif, basik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah 

maupun untuk peranannya di masa depan. (3) pengenalan dan 

pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran 

dan pengembangannya melaui kegiatan-kegiatan yang kreatif 

dan produktif. (4) Pengenalan dan pemahaman tentang 

kelemahan diri sendiri serta usaha-usaha penanggulangannya. 

(5) pengembangan kemampuan mengambil keputusan 

sederhana dan mengarahkan diri ( 6) perencanaan dan 

pemeliharaan hidup sehat. 

3) Program 

Program merupakan bagian terkecil dari KPU, dan  

berdasarkan program utama maka langkah selanjutnya 

menentukan program. Jadi tugas utama adalah menentukan 

program apa saja yang dapat dilakukan agar semua rencana 

yang telah dicanangkan dapat terealisasi  Adapun jumlah dan 

kegiatannya tidak dibatasi, tetapi yang perlu diingat adalah 

apakah program yang disusun dapat memenuhi tercapainya 

program utama. 
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4) Target  

Target merupakan keluaran atau hasil yang ingin dicapai  

setelah program dilaksanakan. Target dapat dilihat dari 

seberapa peserta didik yang mendapat layanan, bagaimana 

perubahan sikap dan perilaku individu setelah memperoleh 

sejumlah layanan, dll. 

 

c. Jangka waktu 
Semua kegiatan hendaknya disusun untuk minimal dalam kurun 

waktu satu tahun kedepan sehingga dapat diantisipasi semua 

unsur yang dapat mendukung terlaksananya program. Berdasrkan 

program dalam jangka waktu satu tahun tersebut kemudian 

disusunlah program semesteran, bulanan, mingguan dan akhirnya 

kegiatan. 

 

d. Biaya 
Berdasarkan program yang telah disusun maka perlu 

dipertimbangkan biaya operasional yang dibutuhkan. Untuk itu  

pada                  awal tahun ajaran hendaknya sudah dipikirkan 

seberapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumber 

pembiayaan. Namun yang perlu diingat bahwa penyusunan 

anggaran biaya perlu memperlhatikan situasi dan kondisi keuangan 

sekolah. Dengan demikian maka serangkaian program yang 

dipaparkan merupakan acuan pembiayaan yang proporsional.     

Berdasarkan pengamatan di lapangan belum semua guru 

pembimbing di sekolah  yang telah menyusun program bimbingan 

konseling sesuai dengan tahap-tahap maupun teori penyusunan 

program. Namun satu hal yang perlu dicermati oleh guru 

pembimbing di sekolah bahwa dengan adanya program yang jelas 

maka personal di sekolah seperti kepala sekolah dan guru bidang 

studi lainnya akan memperoleh pencerahan dan keyakinan bahwa 
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guru pembimbing adalah bukan pengangguran melainkan guru 

yang mempunyai program yang jelas sehingga pada gilirannya 

mereka akan secara sukarela mau bekerjasama untuk 

melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah. 

Selanjutnya bila kerjasama telah terjalin maka keberadaan 

bimbingan konseling sekolah akan semakin diakui  dan dihargai 

oleh semua pihak termasuk staf sekolah dan masyarakat. 

 

 

C. Latihan 
 

 

D. Rangkuman 
 

 

E. Tes Formatif 



BAB V KEGIATAN BELAJAR 4 
 
A. Kompetensi dan indikator 

Standar Kompetensi:   
1. Menyusun program pelayanan BK di sekolah berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

 
Kompetensi Dasar:   
1.1.1 Memahami rambu-rambu penyusunan program pelayanan BK 

berdasarkan KTSP 

1.1.2 Memahami langkah-langkah operasional penyusunan program 

pelayanan BK berdasarkan KTSP 

 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
2.1.5 Menjelaskan perencanaan kegiatan 

2.1.6 Menjelaskan pelaksanaan kegiatan 

2.1.7 Menjelaskan penilaian kegiatan 

2.1.8 Menjelaskan laporan pelaksanaan program 

Mengdentifikasi jenis layanan 

Menyusun program tahunan 

Menyusun program semesteran 

Menyusun program bulanan 

Menyusun program mingguan 

Menyusun program harian 

Menilai pelaksanaan program 

Menyusun lapelprog 
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B. Uraian Materi 
1. Rambu-rambu Penyusunan Program Pelayanan BK berdasarkan 

KTSP  
a. Perencanaan Kegiatan  

1) Perencanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

(BK) mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke 

dalam program semesteran, bulanan serta mingguan.  
 

2) Perencanaan kegiatan pelayanan BK harian yang merupakan 

jabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk satuan 

layanan (SATLAN) dan satuan kegiatan pendukung 

(SATKUNG) yang masing-masing memuat: 
 

a) Sasaran layanan/kegiatan pendukung 

b) Substansi layanan/kegiatan pendukung 

c) Jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang 

digunakan 

d) Pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak 

yang terlibat 

e) Waktu dan tempat 
 

3) Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi 

kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas untuk masing-masing 

kelas peserta didik yang menjadi tanggung jawab konselor.  
 

4) Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling 

berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran. 
 

5) Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu 

minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib konselor di 

sekolah/ madrasah. 
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b. Pelaksanaan Kegiatan 
1) Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, 

konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental dan 

keteladanan. 

2) Program pelayanan konseling yang direncanakan dalam bentuk 

SATLAN dan SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, 

substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang 

terkait.  
 

3) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Konseling 

a) Di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah: 

(1) Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik 

untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan 

dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan 

instrumentasi, serta layanan/kegiatan lain yang dapat 

dilakukan di dalam kelas. 

(2) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam 

per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal 

(3) Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk 

menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan 

konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, 

pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan kasus. 

 

b) Di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah: 

(1) Kegiatan tatap  muka dengan peserta didik untuk 

menyelenggarakan layanan orientasi, konseling 

perorangan,, bimbingan kelompok, konseling kelompok, 

dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat 

dilaksanakan di luar kelas. 
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(2) Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar 

kelas/di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) 

jam pembelajaran tatap muka dalam kelas. 

(3) Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran 

sekolah/madrasah maksimum 50% dari seluruh kegiatan 

pelayanan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada 

pimpinan sekolah/madrasah. 

(4) Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan 

pelaksanaan program (LAPELPROG).  

 

(5) Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan 

pelayanan konseling di dalam kelas dan di luar kelas 

setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan 

pimpinan sekolah/madrasah  

(6) Program pelayanan konseling pada masing-masing 

satuan sekolah/madrasah dikelola dengan 

memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan 

program antarkelas dan antarjenjang kelas, dan 

mensinkronisasikan program pelayanan konseling 

dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan 

kegiatan ekstra kurikuler, serta mengefektifkan dan 

mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah/ madrasah. 

 

c. Penilaian Kegiatan 
1) Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui: 

a) Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap 

jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling untuk 

mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. 

b) Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam 

waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan) 

setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung 
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konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak 

layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 

c) Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian 

dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu 

semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan 

pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui 

lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung 

konseling terhadap peserta didik. 

2) Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan 

melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana 

tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui 

efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan.  

3) Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan 

dalam LAPELPROG.  

4) Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan dalam 

satu semester untuk setiap peserta didik dilaporkan secara 

kualitatif.  

 
      2.  Langkah-langkah Operasional Penyusunan Program 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan KTSP 
 

a. Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan Siswa 
Identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa adalah 

mengumpulkan dan memahami secara cermat kebutuhan dan 

permasalahan siswa yang secara aktual dirasakan dan dihadapi 

oleh siswa. Kegiatan ini merupakan langkah awal dan sebagai 

dasar dalam penyusunan program. Tanpa melakukan identifikasi 

yang jelas dan mantap, maka layanan-layanan yang akan diberikan 

kepada siswa belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan siswa. 

Identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa dapat 

dilakukan dengan teknik tes maupun non tes. Teknik tes misalnya 
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tes kecerdasan, bakat, minat, dan sebagainya. Penggunaan teknik 

tes harus dilakukan oleh tenaga yang berkewenangan. Teknik non 

tes misalnya dengan observasi, wawancara, angket, inventori, dan 

sebagainya. Selain menggunakan teknik-teknik tersebut, juga dapat 

padukan dengan mendasarkan pada asumsi teoritik. Misalnya 

siswa kelas 1 SMP, secara teoritik mereka berada pada fase 

perkembangan remaja awal. Maka dapat diasumsikan apa yang 

dibutuhkan dan apa permasalahan-permasalahan mereka. 

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk 

menentukan layanan-layanan apa yang diperlukan oleh siswa. 

Disamping itu, juga dapat diidentifikasi kegiatan pendukung apa 

yang diperlukan sebagai konsekuensi dari layanan-layanan 

tersebut. Hasil identifikasi ini seyogyanya ditampilkan dalam 

sebuah tabel. 

Perlu diperhatikan bahwa langkah ini merupakan langkah 

yang sangat strategis yang sangat menentukan langkah-langkah 

berikutnya. Mengacu pada pengembangan diri dalam KTSP bahwa 

beban tugas guru adalah 24 jam pelajaran per minggu, dan setiap 

satu layanan atau kegiatan BK ekivalen dengan 2 jam pelajaran, 

maka setiap minggu seorang konselor minimal harus 

menyelenggarakan 12 layanan dan atau kegiatan pendukung. Oleh 

karena itu, Identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa paling 

tidak harus bisa menurunkan 12 layanan dan atau kegiatan per 

minggu. Apabila dalam satu tahun ada 36 minggu efektif maka 

diperlukan 12 layanan/ pendukung X 36 yaitu 432 layanan dan / 

pendukung.  

Apabila langkah ini dapat dilakukan dengan baik, maka 

penyusunan program tahunan sampai dengan harian menjadai 

lebih mudah. Penyusunan program tahunan sampai dengan harian 

pada dasarnya merupakan pendistribusian seluruh kegiatan yang 
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akan diberikan kepada siswa agar dapat berjalan dengan lancar 

dan jelas pada setiap satuan waktu. 

 

 

 
 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERMASALAHAN SISWA 
    
KELAS VIII A 
 

BIDANG 
BIMBINGAN NO KEBUTUHAN/ 

PERMASALAHAN 
JENIS 

LAYANAN
KEGIATAN 

PENDUKUNG

PRIBADI 

 Need Assesment  *AI 

1 

Pertumbuhan dan 
perkembangan remaja 
yang meliputi: 
a. Fisik 
b. Psikis 
c. Sosial 

 
INFO  
BKP 
KKP 

 
TKP  
HD  

 

2 
Mengenal dan 
memahami karakteristik 
diri sendiri 

INFO 
PKO  TKP 

3 
Mengenal dan 
memahami tentang 
kecerdasan emosi 

INFO TKP  

4 Pengendalian diri INFO 
BKP  TKP 

5 

Latar belakang 
keluarga: 
a. Tingkatan ekonomi 
lemah 
b. Broken Home 
c. Kurang 
memperhatikan tumbuh 
kembang    anak-
anaknya 

KSI KP 
BKP 
KKP 

HD 
*KR  

 

6 
Menghilangkan 
kebiasaan yang kurang 
baik 

INFO 
BKP  

7 
Mengelola perasaan 
iri/cemburu secara 
positif 

INFO 
BKP  

CONTOH 
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BELAJAR 

1 
Prestasi akademis di 
bawah kriteria 
ketuntasan minimal 
(KKM) 

KSI  
BKP 
KP 

HD 
*KK 

 

2 Mempunyai kelompok 
belajar 

INFO 
PP 
BKP 
PKO 

*APIN 
HD 

3 

Mengetahui dan 
memahami kemampuan 
akademis diri sendiri 
berdasarkan hasil rapot 
semester sebelumnya 

INFO  
PKO HD 

4 
Merencanakan target 
hasil belajar secara 
periodik 

INFO  
PKO HD 

5 Mengembangkan 
kreatifitas INFO TKP 

6 Bagaimana meraih 
sukses INFO TKP 

7 Kurang motivasi belajar 
INFO 
KSI 
KP 

TKP 

 
SOSIAL 

1 

Beradaptasi dengan, 
a. Lingkungan kelas 
baru 
b. Pelajaran dengan 

tingkat kesulitan yang 
lebih tinggi 

ORIN 
INFO 
BKP 

 

2 Mendapatkan teman 
duduk yang ‘sesuai’ PP HD 

3 
Mengenal dan 
memahami nilai-nilai 
kehidupan 

INFO 
BKP  

4 
Bersosialisai dengan 
lingkungan sesuai 
dengan norma-norma 
yang berlaku 

BKP 
KP  

 
5 
 

Berhubungan dengan 
lawan jenis (pacar) 

INFO 
BKP 
KP 

 

6 Mengembangkan sikap 
toleransi 

INFO 
BKP 
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KARIR  

1 Mengenal dan 
memahami Bakat 

INFO  
PKO   

2 Mengenal dan 
memahami Minat 

INFO 
PKO  

3 Mengenal jenis sekolah 
lanjutan 

INFO 
PKO 
BKP 

 

 4 
Mengenal berbagai 
jenis pekerjaan dan 
persyaratannya 

INFO  

 5 
Merencanakan masa 
depan berdasarkan 
bakat, minat dan 
lingkungannya  

PKO  

JUMLAH  108 75 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 
Mingggu efektif  Semester  1 =  22 minggu 
                         Semester  2 =  14 minggu + 
   Jumlah  = 36 minggu 
 
 
Tugas Guru Pembimbing 1 minggu = 24 jam, ekuivalen dengan 12 

layanan 
1 tahun = 36 minggu x 12 layanan, jadi jumlah layanan dalam 1 tahun 

adalah 432 layanan 
432 : 4 kelas = 108 layanan/kelas (36 layanan klasikal di dalam kelas dan 
72 layanan di luar kelas dengan format individual, lapangan, kelompok, 
dan khusus) 
 
 
 
 
 

Semarang,    Juli  2008 
Konselor 
 
 
______________________
NIP. 

Mengetahui 
Kepala Sekolah 
 
 
______________________ 
NIP. 
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b. Penyusunan Program Tahunan 
Program tahunan merupakan program yang mencakup 

seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. 

Satuan waktu terbesar dalam tahun yang digunakan dalam 

pendidikan sekarang adalah semester. Dalam program tahunan 

seluruh kegiatan didistribusikan ke dalam satuan waktu 

semester. Oleh karena itu dalam program tahunan ditampilkan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam semester ganjil 

dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam semester 

genap. 

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dalam KTSP 

program tahunan disusun untuk setiap kelas. Dalam program 

tahunan termuat bidang-bidang bimbingan dan konseling, jenis-

jenis layanan, dan kegiatan-kegiatan pendukung. (lihat 

lampiran) 
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PROGRAM TAHUNAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

SEKOLAH : SMP 18 SEMARANG          TAHUN : 2007 - 2008 
KELAS : VIII A              KONSELOR  : Dra. Hj. SITI AISYAH 
 
No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 
Semester I (Juli-Desember 2006) Semester II (Januari-Juni 2007) 

Pribadi Sosial Belajar Karir Pribadi Sosial Belajar Karir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Layanan Orientasi  Mengenal 

teman sekelas 
Pelajaran dg 
tingkat kesulitan 
yg lebih tinggi 
 

     

2. Layanan Informasi Pengendalian 
diri 
 
Menghilangkan 
kebiasaan yang 
kurang baik 
 
Mengelola 
perasaan 
iri/cemburu 
secara positif 

 
Sikap toleransi 

Kegitanan 
Kelompok Belajar 
 
Evaluasi prestasi 
akademik 
  
Target hasil 
belajar 
 
 

 

Mengenal dan 
mamahami bakat 
 
Mengenal dan 
memahami minat 

Pertumbuhan 
dan 
perkembangan 
remaja 
• Fisik 
• Psikis 
• Sosial 
 
Mengenal & 
memahami 
karakteristik diri 
sendiri 
 
 

Nilai-nilai 
kehidupan 
 
Teman, Sahabat, 
dan Pacar 

Mengembangkan 
kreativitas 
 
Kiat meraih 
sukses 
 

 Motivasi Belajar 
 

Merencanakan 
masa depan 
berdasarkan 
bakat, minat dan 
lingkungannya 

3. Layanan 
Penempatan/ 
Penyaluran 
 

 
 
 
 

 Kelompok 
Belajar 
 
Teman duduk 
yang ‘sesuai’ 

     

4. Layanan 
Penguasaan 
Konten 

 
 
 
 

 Membuat dan 
melaksanakan 
Kelompok 
Belajar 
 
Melakukan 
evaluasi prestasi 
akademik  

Mengidentifikasi 
bakat pribadi 
 
 
Mengidentifikasi 
minat pribadi 

Mengenal dan 
memahami 
karakteristik diri 
sendiri 

 Melakukan 
evaluasi prestasi 
akademik 
 
Membuat target 
hasil belajar 

Merencanakan 
masa depan 
berdasarkan 
bakat, minat dan 
lingkungannya 

 

CONTOH 
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c. Penyusunan Program Semesteran 
Program semesteran merupakan penjabaran dari program 

tahunan yang mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama satu semester. Satuan waktu terbesar dalam semester yang 

digunakan dalam pendidikan sekarang adalah bulan. Dalam program 

semesteran seluruh kegiatan didistribusikan ke dalam satuan waktu 

bulan. Oleh karena itu dalam program semesteran ditampilkan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap bulan selama 

satu semester. 

Program semesteran memuat jenis-jenis layanan dan kegiatan 

pendukung yang akan dilakukan setiap bulan dalam satu semester. 
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PROGRAM SEMESTERAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
SEKOLAH : SMP 18 SEMARANG          SEMESTER : I (2007 – 2008) 
KELAS : VIII B               KONSELOR  : Dra. Hj. SITI AISYAH 
 
 
No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 
Semester I (Juli-Desember 2006) 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Layanan 

Orientasi 
• Mengenal 

teman sekelas  
 

     

2. Layanan 
Informasi 

• Evaluasi 
prestasi 
akademik  

 
 

• Kegiatan 
Kelompok 
Belajar 

 

• Mengenal dan 
memahami 
Bakat  

 

• Mengenal dan 
memahami minat 

• Kehidupan 
berkeluarga 

• Pola Hidup 
Sehat 

 
 

• Motivasi Belajar 
• Mengelola 

perasaan 
iri/cemburu 
secara positif 

• Fenomena 
konflik  orang tua 
dengan remaja 

3. Layanan 
Penempatan/ 
Penyaluran 

 
 
 

• Teman duduk 
yang ‘sesuai’ 

• Kelompok 
Belajar  

 
 

  

4. Layanan 
Penguasaan 
Konten 

 
 
 
 

• Melakukan 
evaluasi prestasi 
akademik 
berdasarkan 
rapot smt 1 (1) 

• Melakukan 
evaluasi prestasi 
akademik 
berdasarkan 
rapot smt 1 (2) 

• Membuat target 
hasil belajar 

• Membuat dan 
melaksanakan 
Kegiatan 
Kelompok 
Belajar  

 

• Mengidentifika
si bakat pribadi 
(1) 

 

• Mengidentifikasi 
bakat pribadi (2) 

• Mengidentifikasi 
minat pribadi 

• Membuat 
rencana hidup 
sehat 

CONTOH 
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d. Penyusunan Program Bulanan 
Program bulanan merupakan penjabaran dari program 

semesteran yang mencakup seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama satu bulan. Satuan waktu terbesar dalam 

bulan yang digunakan dalam pendidikan sekarang adalah 

minggu. Dalam program semesteran seluruh kegiatan 

didistribusikan ke dalam satuan waktu minggu. Oleh karena itu 

dalam program bulanan ditampilkan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dalam setiap minggu selama satu bulan. 

Program bulanan  memuat jenis-jenis layanan dan kegiatan 

pendukung yang akan dilakukan setiap minggu dalam satu 

bulan.  
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PROGRAM BULANAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
SEKOLAH : SMP 18 SEMARANG          BULAN : JULI 2007 
KELAS : VIII A            KONSELOR  : Dra. Hj. SITI AISYAH 
 

 
No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 

Juli 2006 

MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV 

1 2 3 4 5 6 
1. Layanan Orientasi  

 
 Mengenal teman 

sekelas 
 

2. Layanan Informasi  
 
 

  Mengenal dan 
memahami Pelajaran 
dengan tingkat kesulitan 
yang lebih tinggi 

3. Layanan 
Penempatan/ 
Penyaluran 

 
 
 

   

4. Layanan 
Penguasaan 
Konten 

 
 
 

   

5. Layanan Konseling 
Perorangan 
 

 
 
 
 

  Siswa yang prestasi 
akademiknya di bawah 
rata-rata 

CONTOH 
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No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 

Juli 2006 

MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV 

6. Layanan 
Bimbingan 
Kelompok 

 
 

  Adaptasi 
 
 

7. Layanan Konseling 
Kelompok 
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e. Penyusunan Program Mingguan 
Program mingguan merupakan penjabaran dari program 

bulanan yang mencakup seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama satu minggu. Satuan waktu terbesar 

dalam minggu yang digunakan dalam pendidikan sekarang 

adalah hari. Dalam program mingguan seluruh kegiatan 

didistribusikan ke dalam satuan waktu hari. Oleh karena itu 

dalam program mingguan ditampilkan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dalam setiap hari selama satu minggu. 

Program mingguan  memuat jenis-jenis layanan dan 

kegiatan pendukung yang akan dilakukan setiap hari dalam satu 

minggu.  
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PROGRAM MINGGUAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

   SEKOLAH : SMP 18 SEMARANG         MINGGU : III ( JULI 2006) 
   KELAS : VIIA, VIIB, VIIC, VIID         KONSELOR  : SITI AISYAH 
 
 
No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 
MINGGU III (Juli 2006) 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Layanan Orientasi  

 
Memasuki tahun 
ajaran baru 

    

2. Layanan Informasi  
 

 Cara belajar 
yang efektif 

   

3. Layanan 
Penempatan/ 
Penyaluran 

 
 

  Penempatan 
di kelas 

  

4. Layanan 
Penguasaan 
Konten 

 
 
 

     

5. Layanan 
Konseling 
Perorangan 
 

 
 

     

6. Layanan 
Bimbingan 
Kelompok 
 

 
 

     

CONTOH 
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No 

 
Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 
MINGGU III (Juli 2006) 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
7. Layanan 

Konseling 
Kelompok 

 
 

     

8. Layanan 
Konsultasi 
 

      

9. Layanan Mediasi 
 

      

10. Aplikasi 
Instrumentasi 
 

 
 
 

   Pengumpulan 
data pribadi 

Pengumpulan 
data pribadi 
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f. Penyusunan Program Harian 
Program harian merupakan pejabaran dari program 

mingguan yang mencakup seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama satu hari. Satuan waktu terbesar dalam 

hari yang digunakan dalam pendidikan sekarang adalah jam 

pelajaran. Dalam program harian seluruh kegiatan 

didistribusikan ke dalam satuan waktu jam pelajaran. Oleh 

karena itu dalam program harian ditampilkan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan dalam setiap jam pelajaran selama satu 

hari. 

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dalam KTSP 

program harian sekaligus merupakan satuan layanan (SATLAN) 

dan satuan kegiatan pendukung (SATKUNG). Program harian 

memuat:  

a. Sasaran layanan/kegiatan pendukung 

b. Substansi layanan/kegiatan pendukung 

c. Jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang 

digunakan 

d. Pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak 

yang terlibat 

e. Waktu dan tempat.  
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

• Satuan Layanan (SATLAN) 
• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

No Tanggal/ 
Waktu 

Jam 
Pembel 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan
Layanan/Pen

dukung 
Materi 

Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan

1 2  3 5 4 6 7 8 9
1. 24 Juli 2007 

10.00–11.30 
2 Kelas XI IPA 1 Aplikasi 

intrumentasi 
Pengungkapan 
masalah 
umum 

AUM Umum 
Format 
SLTA 

Ruang kelas 
XI IPA 1 

Konselor Hasil 
langsung 
diolah  
melalui 
program 
komputer 

2. 24 Juli 2007 
11.45–13.15 

2 Kelas XI IPA 2 Aplikasi 
intrumentasi 

Pengungkapan 
masalah 
umum 

AUM Umum 
Format 
SLTA 

Ruang kelas 
XI IPA 2 

Konselor Hasil 
langsung 
diolah  
melalui 
program 
komputer 

3. 26 Juli 2007 
10.00–11.30 

2 Kelas XI IPA 1 Layanan 
Informasi 

Penjurusan 
bagi siswa 
SMA  

Film tentang 
kegiatan 
praktikum di 
laboratorium

Kelas XI IPA 
1 

Konselor Layanan 
pertama 
secara 
klasikal

4. 26 Juli 2007 
 
16.00- ... 

2 Klp. I/XI IPA 2
Andika,Resty, 
Canggih, Pandu, 
Halim, Nia, Asti, 
Lisa, Tuti, SugI 

Layanan 
Bimbingan 
Kelompok 
 

Memasuki 
tahun ajaran 
baru 

KTSP Kelas 
XI SMA dan 
buku wajib 

Ruang 
Perpustakaa
n sekolah 

Konselor 
dan Wali 
kelas XI  
IPA 2 

Layanan 
kelompok 
pertama 

SEKOLAH/MADRASAH : SMA  
KELAS : XI IPA 1, XI IPA 2 

BULAN : Juli 2007 
MINGGU : IV (24-29 Juli 2007) 
KONSELOR : Dra. Hj. Siti Aisyah 

CONTOH 
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No Tanggal/ 
Waktu 

Jam 
Pembel 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan
Layanan/Pen

dukung 
Materi 

Kegiatan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan

5. 26 Juli 2007  

14.00- ... 

2 Wiwi  AH 
 

Layanan 
Konseling 
Perorangan*) 

 - Ruang 
Konseling 

Konselor  - 

6. 27 Juli 2007 
 
16.00- ... 

 
 
2 
 
 

 

Klp. II/XI IPA 2
Anisaa, Dedy, 
Meutia Sari, 
Boyke, Baby Ine, 
Yory, Romez, 
Winnie, Dony. 

Layanan 
Bimbingan 
Kelompok 
 

Memasuki 
tahun ajaran 
baru 

KTSP Kelas 
XI SMA dan 
buku wajib 

Ruang 
Perpustakaa
n sekolah 

Konselor 
dan Wali 
kelas XI  
IPA 2 

Layanan 
kelompok 
pertama 

7 28 Juli 2007 

16.00 - ... 

2 Klp. I/XI IPA 1
Afizah, Rahma, 
Nabila, Ical, aril, 
Bagas, Ano, adi, 
Upik, Alexander 

Layanan 
Konseling 
Kelompok 

Bakat untuk 
memasuki 
jurusan IPA *) 

KTSP Kelas 
XI SMA dan 
buku wajib 

Ruang 
Konseling 
Kelompok 

Konselor 
dan Wali 
Kelas XI 
IPA 1 

Kelompok 
membahas 
masalah 
pribadi 
seorang 
anggota 
kelompok 

 
 
 

 
*) Sudah ada perjanjian terlebih dahulu dan materi layanan 

dikemukakan pada awal pelaksanaan layanan  
Kota Sahabat, 22 Juli 2007 
Konselor 
 
 
Dra. Hj. Siti Aisyah 
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C. Latihan 

 

 

D. Rangkuman 

 

 

E. Tes Formatif 

 

 





 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi  
Buku ajar Model Konseling Perorangan memuat materi yang 
berkaitan dengan Pengertian, Tujuan, dan Asas Konseling, 
Komponen Konseling, Keterampilan Dasar Pelayanan Konseling,  
Perspektif dan Makna Pendekatan Konseling, dan Pendekatan 
Konseling Trait dan Factor 

 

B. Prasyarat 
Penguasaan kompetensi melalui pelatihan guru ini menuntut  
prasyarat berupa penguasaan konsep tentang pemahaman tingkah 
laku, dan konsep tentang dasar-dasar konseling.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Untuk lebih memudahkan pemahaman materi dalam buku ajar ini, 
maka teknik pembelajaran yang diterapkan bagi peserta pelatihan 
dengan mendiskusikan  secara kelompok ataupun klasikal. 
Pemahaman lebih  lanjut ditempuh dengan simulasi atas materi 
buku ajar ini, yang kemudian dievaluasi u8ntuk dibahas bersama di 
kelas. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
Pasca Pelatihan para peserta diharapkan dapat memenuhi 
kompetensi di bawah ini.  Para peserta pelatihan dapat memahami 
1. pengertian, tujuan, dan asas Konseling 
2. komponen Konseling 
3. konsep dasar ketrampilan dasar pelayanan Konseling 
4. pendekatan Konseling Trait dan Facktor 
Sedangkan indikator yang harus diselesaikan oleh peserta pelatihan 
adalah : 
1. Memahami pengertian konseling 
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2. Memahami  tujuan konseling 
3. memahami asas konseling 
4. Memahami makna konselor 
5. Memahami makna klien 
6. Memahami makna hubungan konselor dan klien dalam konseling 
7. Menerapkan konsep ketrampilan dasar atending 
8. Menerapkan konsep ketrampilan dasar mengundang 

pembicaraan terbuka 
9. Menerapkan konsep ketrampilan dasar paraprase 
10. Menerapkan konsep dasar refleksi perasaan 
11. Menerapkan konsep ketrampilan dasar konseling konfrontasi 
12. Menerapkan konsep ketrampilan dasar konseling meringkas 
13. Memahami perspektif dan makna pendekatan konseling 
14. Memahami konsep pendekatan konseling Trait dan Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II  KEGIATAN BELAJAR 1 

 
A. Kompetensi dan Indikator  

Para peserta pelatihan dapat memahami pengertian, tujuan, dan 
asas Konseling. 
Adapun indikatornya, peserta pelatihan dapat : 
1. Memahami pengertian konseling 
2.  Memahami tujuan konseling 
3.  Memahami asas konseling 

 
B. Uraian Materi 

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kuantitas dan 
kualitas hidup individu, permasalahan yang dihadapi individu juga 
semakin kompleks. Permasalahan dimaksud  sering kali tidak cukup 
bahkan tidak mampu di atasi sendiri oleh individu. Ia juga tidak 
terselesaikan dengan tuntas hanya dengan diberi pelayanan dalam 
bentuk informasi dan nasihat. Individu memerlukan pelayanan 
konseling, yang secara sistematis mampu membantu mengentaskan 
masalah yang dihadapinya sehingga ia mampu mengembangkan 
dirinya ke arah peningkatan kualitas kehidupan efektif sehari-hari 
(effektive daily living). 

Konseling merupakan pelayanan profesional yang muncul dan 
berkembang sebagai wahana pelayanan membantu mengentaskan 
masalah yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Sebagai 
pelayanan bantuan profesional, keberadaan konseling telah memenuhi 
persyaratan untuk disejajarkan dengan bantuan profesional lain, 
misalnya, psikiater, dokter, psikolog dan/aatu pekerja sosial. Dewasa 
ini, kiprah pelayanan konseling tidak lagi hanya terbatas pada 
lingkungan pendidikan sekolah, melainkan menjangkau seting luar 
sekolah dan masyarakat.  

Proses konseling sejatinya merupakan usaha menghidupkan 
dan mendayagunakan secara penuh fungsi-fungsi dan potensi-potensi 
yang ada pada diri klien. Jika fungsi-fungsi klien berjalan dengan baik 
dan potensi-potensinya berkembang secara optimal, diharapkan 
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dinamika hidup klien akan kembali berjalan dengan wajar mengarah 
kepada tujuan yang positif. Singkatnya, hubungan dalam proses 
konseling terjadi dalam suasana profesional dengan menyediakan 
kondisi yang kondusif  bagi perubahan perilaku klien yang diperlukan 
untuk memecahkan kesulitan pribadi yang dihadapinya. 

Agar dapat mencapai tujuan konseling secara efektif, konselor 
sebagai fasilitator penyelenggara konseling harus memiliki 
pemahaman mendasar dan komprehensif tentang esensi, tujuan, dan 
asas konseling, serta pendekatan dalam implementasi pelayanan 
konseling. 

 
1. Pengertian Konseling 

Konseling merupakan sistem dan proses bantuan untuk 
mengentaskan masalah yang terbangun dalam suatu hubungan 
tatap muka antara  dua orang individu  (klien yang menghadapi 
masalah dengan konselor yang memiliki kualifikasi yang 
dipersyaratkan). Bantuan dimaksud diarahkan agar klien mampu 
memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu tumbuh 
kembang ke arah yang dipilihnya, sehingga klien mampu 
mengembangkan dirinya secara efektif. Hubungan dalam proses 
konseling terjadi dalam suasana profesional dengan menyediakan 
kondisi yang kondusif bagi perubahan dan pengembangan diri klien. 
Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang 
diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 
dalam rangka pengentasan masalah klien. 

Perkembangan konsep tentang konseling membentangkan 
spektrum pengertian konseling sebagai berikut : 

a. Konseling dilakukan oleh seorang konselor yang mempunyai 
kemampuan secara profesional dalam menangani masalah-
masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pribadi, 
sosial, karier dan pendidikan serta memahami proses-proses 
psikis maupun dinamika perilaku pada diri klien. 
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b. Konseling melibatkan interaksi dan komunikasi antara dua orang 
yaitu konselor dan klien baik secara langsung (bahasa verbal) 
maupun secara tidak langsung (non verbal). 

 

c. Tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan 
tingkah laku pada diri klien sesuai dengan kemampuan dan 
potensi yang dimiliki oleh klien. Konselor berupaya untuk 
memfasilitasi dan memberikan dukungan, bersama klien 
membuat alternatif-alternatif pemecahan masalah demi 
perubahan ke arah lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang 
akan dicapai dalam konseling. 

 

d. Konseling merupakan proses yang dinamis, proses tersebut 
akan membantu  individu klien untuk dapat mengembangkan 
dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya dalam 
mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. 

 

e. Konseling merupakan suatu proses belajar terutama bagi klien 
untuk mengembangkan perilaku baru dan membuat pilihan, 
keputusan sendiri (autonomous) kearah perubahan yang 
dikehendaki. 

 

f. Adanya suatu hubungan yang saling menghargai dan 
menghormati sehingga timbul saling kepercayaan, dengan kata 
lain konselor menjamin kerahasiaan klien. 

 
Spektrum deskripsi rumusan pengertian konseling di atas 

mengantarkan pemikiran untuk sampai pada suatu simpulan bahwa 
esensi konseling adalah suatu proses bantuan secara profesional 
antara konselor dan klien yang bertujuan membantu individu (klien) 
dalam memecahkan masalahnya agar individu dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang 
ada pada dirinya. 
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2. Tujuan Konseling 
Tujuan umum pelayanan konseling adalah terentasnya 

masalah yang dialami klien. Masalah pada hakikatnya dapat 
dicirikan sebagai : (a) sesuatu yang tidak disukai adanya, (b) suatu 
yang ingin dihilangkan, dan/atau (c) sesuatu yang dapat 
menghambat atau menimbulkan kerugian. Pengentasan masalah 
klien melalui pelayanan konseling akan mengurangi intensitas 
ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud; dan/atau 
mengurangi intensitas hambatan dan/atau kerugian yang 
ditimbulkan oleh suatu yang dimaksudkan itu, dengan pelayanan 
konseling, beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, 
potensi klien dikembangkan. 

Dalam rangka tujuan umum itu, tujuan khusus pelayanan 
konseling dapat dirinci dan secara langsung dapat dikaitkan dengan 
fungsi-fungsi konseling yang secara menyeluruh diembannya.  

Pertama, melalui pelayanan konseling klien memahami seluk-
beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, 
serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman).  

Kedua, pemahaman itu mengarah kepada dikembangkanya 
persepsi dan sikap kegiatan demi terentaskannya secara spesifik 
masalah yang dialami klien itu (fungsi pengentasan). Pemahaman 
dan pengentasan masalah merupakan fokus yang sangat khas, 
konkrit dan langsung ditangani dalam pelayanan konseling.  

Ketiga, pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan 
berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar 
belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat dicapai 
(fungsi pengembangan/ pemeliharaan).  Bahkan, secara tidak 
langsung, pelayanan konseling seringkali menjadikan 
pengembangan/pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif klien 
sebagai fokus dan sasaran layanan.  

Keempat, pengembangan/ pemeliharaan potensi dan unsur-
unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentaskannya 
masalah, akan merupakan bagi tercegah menjalarnya masalah yang 
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sekarang sedang dialami itu, serta (diharapkan) tercegahnya pula 
masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi pencegahan).   

Kelima, apabila masalah-masalah yang dialami klien ternyata 
menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya 
dalam kadar tertentu, pelayanan konseling dapat menangani 
sasaran yang bersifat advokasi (fungsi advokasi).  Melalui pelayanan 
konseling klien memiliki kemampuan membela diri sendiri 
menghadapi keteraniayaan itu. Kelima sasaran yang merupakan 
wujud dari keseluruhan fungsi konseling itu, secara langsung 
mengarah pada terpenuhinya kualitas untuk keperikehidupan sehari-
hari yang efektif (effective daily living). 

Gabungan pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus yang 
dapat diraih melalui pelayanan konseling memperlihatkan betapa 
pelayanan konseling dapat disebut sebagai “jantung hatinya” seluruh 
pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan kemampuan 
pelayanan konseling  Konselor dapat menjangkau keseluruhan 
daerah pelayanan bimbingan dan konseling.  

 
3. Asas Konseling 

Kekhasan yang paling mendasar pelayanan konseling adalah 
hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan Konselor. 
Hubungan ini benar-benar sangat mempribadi, sehingga boleh 
dikatakan antara kedua pribadi itu “saling masuk-memasuki”. 
Konselor memasuki pribadi klien dan klien memasuki pribadi 
Konselor. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan dengan 
suasana yang demikian, sambil di dalamnya dibangun kemampuan 
khusus klien untuk keperluan kehidupannya. Asas-asas konseling 
memperlancar proses dan memperkuat bangunan yang ada di 
dalamnya. 

 
a.  Asas Kerahasiaan  

Tidak pelak lagi, hubungan interpersonal yang amat intens 

sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam 
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sekalipun, terutama pada sisi klien. Untuk ini asas kerahasiaan 

menjadi jaminannya. Segenap rahasia klien yang terbongkar 

menjadi tanggung jawab penuh Konselor untuk melindunginya. 

Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian ini 

menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan. 

 

b.  Asas Kesukarelaan dan Keterbukaan 

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses 

pelayanan konseling bersama Konselor menjadi buah dari 

terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian 

kerahasiaan-kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang 

mengantarkan klien ke arena proses pelayanan konseling. Asas 

kerahasiaan-kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan 

klien. 

Klien self-referral pada awalnya dalam kondisi sukarela 

untuk bertemu dengan Konselor. Kesukarelaan awal ini harus 

dipupuk dan dikuatkan. Apabila penguatan kesukarelaan awal ini 

gagal dilaksanakan maka keterbukaan tidak akan terjadi dan 

kelangsungan proses layanan terancam kegagalan. 

Menghadapi klien yang non-self-referral tugas Konselor 

menjadi lebih berat, khususnya dalam mengembangkan 

kesukarelaan dan keterbukaan klien. Dalam hal ini, seberat 

apapun pengembangan kesukarelaan dan keterbukaan klien. 

Dalam hal ini, seberat apapun pengembangan kesukarelaan dan 

keterbukaan itu harus dilakukan Konselor, apabila proses 

konseling hendak dihidupkan.  

 

c.  Asas Keputusan Diambil oleh Klien Sendiri 

Inilah asas yang secara langsung menunjang kemandirian 

klien. Berkat rangsangan dan dorongan Konselor agar klien 

berfikir, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan sendiri; 
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mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang 

ada pada diri sendiri dan lingkungannya; akhirnya klien mampu 

mengambil keputusan sendiri berikut menanggung resiko yang 

mungkin ada sebagai akibat keputusan tersebut. Dalam hal ini 

Konselor tidak memberikan syarat apapun untuk diambilnya 

keputusan oleh klien; tidak mendesak-desak atau mengarahkan 

sesuatu; begitu juga tidak memberikan semacam persetujuan 

ataupun konfirmasi atas sesuatu yang dikehendaki klien, 

meskipun klien memintanya.  

Konselor dengan tegas “membiarkan” klien tegak dengan 

sendirinya menghadapi tantangan yang ada. Dalam hal ini 

bantuan yang tidak putus-putusnya diupayakan Konselor adalah 

memberikan semangat (dalam arah “kamu pasti bisa”) dan 

meneguhkan hasrat, memperkaya informasi, wawasan dan 

persepsi, memperkuat analisis atas antagonisme ataupun 

kontradiksi yang terjadi. Dalam hal ini suasana yang 

“memfrustasikan klien” dan sikap “tiada maaf” merupakan cara-

cara spesifik untuk membuat klien lebih tajam, kuat dan tegas 

dalam melihat dan menghadapi tantangan. 

 

d.  Asas Kekinian dan Kegiatan  

Asas kekinian diterapkan sejak paling awal Konselor 

bertemu klien. Dengan nuansa kekinianlah segenap proses 

layanan dikembangkan, dan atas dasar kekinian pulalah 

kegiatan klien dalam layanan dijalankan.  

Klien dituntut untuk benar-benar aktif menjalani proses 

perbantuan melalui pelayanan konseling, dari awal dan selama 

proses layanan, sampai pada periode pasca layanan. Tanpa 

keseriusan dalam aktivitas yang dimaksudkan itu dikhawatirkan 

perolehan klien akan sangat terbatas, atau keseluruhan proses 

layanan itu menjadi sia-sia.  
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e. Asas Kenormatifan dan Keahlian 

Segenap aspek teknis dan isi pelayanan konseling adalah 

normatif; tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-

kaidah norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, 

ilmu, dan kebiasaan. Klien dan Konselor terikat sepenuhnya oleh 

nilai-nilai dan norma yang berlaku.  

Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, Konselor 

mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan 

pelayanan konseling untuk kepentingan klien dengan 

menerapkan segenap asas tersebut di atas. Keahlian Konselor 

itu diterapkan dalam suasana normatif terhadap klien yang 

sukarela, terbuka, aktif agar klien mampu mengambil keputusan 

sendiri. Seluruh kegiatan itu bernuansa kekinian dan rahasia 

pribadi sepenuhnya dirahasiakan.  

 

C. Latihan 
Setelah pelatihan peserta diharapkan dapat memahami 

materi pada kegiatan belajar 1, terkait dengan hal tersebut peserta 

dirasa perlu untuk melakukan latihan-latihan di bawah ini. 

1. Rumuskan definisi Konseling. 

2. Identifikasi perubahan perilaku yang termasuk ke dalam tujuan 

umum dan khusus konseling. 

3. Buatlah contoh dalam penerapan asas konseling . 

 

D. Lembar Kegiatan Peserta Pelatihan 
Untuk mendukung pencapaian tujuan dalam pembelajaran 

ini, di bawah ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Pelajari terlebih dahulu materi yang telah tersaji pada kegiatan 

belajar 1 secara seksama. 
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2. Buatlah ringkasan materi dengan metode PQ4 R ( Preview, 

Question, Read, Reflect on the Material, Recite dan Review). 

3. Kemudian diskusikan materi  yang telah anda ringkas. 

4. Diskusikan pula latihan yang telah anda kerjakan. 

 

E. Rangkuman 
Esensi konseling adalah suatu proses bantuan secara 

profesional antara konselor dan klien yang bertujuan membantu 

individu (klien) dalam memecahkan masalahnya agar individu dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau 

kemampuan yang ada pada dirinya. 

Tujuan secara umum pelayanan konseling adalah 

terentasnya masalah yang dialami klien. Pengentasan masalah klien 

melalui pelayanan konseling akan mengurangi intensitas hambatan 

dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu yang dimaksudkan 

itu. Sehingga  dengan pelayanan konseling, beban klien 

diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, potensi klien 

dikembangkan. Tujuan umum tersebut akan termanifestasi ke dalam 

tujuan khusus konseling yang pelaksanaannya dikaitkan dengan 

fungsi-fungsi konseling secara meyeluruh. 

Kekhasan yang paling mendasar pelayanan konseling adalah 

hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan Konselor. 

Hubungan ini benar-benar sangat mempribadi, sehingga boleh 

dikatakan antara kedua pribadi itu “saling masuk-memasuki”. 

Konselor memasuki pribadi klien dan klien memasuki pribadi 

Konselor. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan dengan 

suasana yang demikian, sambil di dalamnya dibangun kemampuan 

khusus klien untuk keperluan kehidupannya. Asas-asas konseling 

memperlancar proses dan memperkuat bangunan yang ada di 

dalamnya. Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, Konselor 

mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan 



 

 
 

5-12 Konseling Perorangan 

pelayanan konseling untuk kepentingan klien dengan menerapkan 

segenap asas tersebut di atas. Keahlian Konselor itu diterapkan 

dalam suasana normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif 

agar klien mampu mengambil keputusan sendiri. Seluruh kegiatan 

itu bernuansa kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya 

dirahasiakan.  

 



 

 

BAB III   KEGIATAN BELAJAR 2 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Pada kegiatan belajar ke 2 ini, peserta pelatihan diharapkan dapat 
memahami komponen Konseling. 
 
Adapun yang menjadi indikator pada kompetensi ini, meliputi : 
1. Memahami makna konselor dalam konseling 
2. Memahami makna klien dalam konseling 
3. Memahami konteks Hubungan Konselor-Klien 

 
B. Uraian Materi ( Komponen Konseling ) 

Di dalam kegiatan belajar ke 2 ini akan diuraikan materi yang 
berkaitan dengan komponen konseling. Komponen konseling 
merupakan bagian-bagian penting yang sangat menentukan terjadinya 
proses konseling. Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini akan 
diuraikan komponen yang dituntut ada dalam konseling, seperti: 

 
1. Konselor 

Konselor adalah seseorang yang karena kewenangan dan 
keahliannya memberi bantuan kepada klien. Dalam konseling 
perorangan, konselor menjadi aktor yang secara aktif 
mengembangkan proses konseling untuk mencapai tujuan 
konseling sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konseling. Dalam 
proses konseling, selain menggunakan media verbal, konselor 
dapat juga menggunakan media tulisan, gambar, media elektronik, 
dan media pengembangan tingkah laku lainnya. Semua itu 
diupayakan konselor dengan cara-cara yang cermat dan tepat, 
demi terentaskannya masalah yang dialami klien. 

Untuk mengelola konseling secara efektif, seorang konselor 
dituntut memiliki seperangkat sifat kepribadian dan keterampilan 
tertentu. Meskipun dalam tataran konsep berkembangnya  
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pandangan yang bervariasi tentang konselor yang efektif, namun  
mereka mengakui bahwa karakteristik pribadi dan perilaku konselor 
kontributif bagi  pembinaan relasi yang bermakna yang akan 
mendorong klien untuk berkembang.  Beberapa kompetensi pribadi 
yang signifikan untuk dimiliki oleh konselor  antara lain,   
pengetahuan yang baik tentang diri sendiri (self-konwledge),  
kompetens, kesehatan psikdlogis yang baik, dapat dipercaya 
(trustworthtness), kejujuran, kekuatan atau daya (strength), 
kehangatan (warmth) pendengar yang aktif (active 
responsiveness), kesabaran,  kepekaan (sensitivity), kebebasan, 
dan kesadaran holistik. Kompetensi tersebut akan mendorong 
konselor untuk menjadi pribadi terapeutik, yang antara lain dapat 
dideskripsikan  sebagai berikut : 

  

a. Memiliki gagasan yang jelas mengenai keyakinan tentang 

hidup, manusia, dan masalah-masalah, kesadaran dan 

pandangan yang tepat terhadap peranannya, dan tanpa syarat 

memandang dan merespons klien sebagai pribadi 

b. Mampu mereduksi kecemasan, tidak tertekan, tidak 

menunjukkan sikap bermusuhan, tidak membiarkan diri 

“menurun” kapasitasnya. 

c. Memiliki kemampuan untuk hadir bagi orang lain, yang berupa 

kerelaan untuk ikut mengambil bagian dengan orang lain dalam 

suka duka mereka, hal mana timbul dari keterbukaan konselor 

terhadap masalah dan perasaan sendiri, sehingga dia sanggup 

menghayati dan menunjukkan empati dengan kliennya. 

d. Mengembangkan diri menjadi konselor yang otonom, melalui  

pengembangan gaya konseling yang sesuai dengan 

kepribadiannya sambil terbuka untuk belajar dari orang lain, dan 

mempelajari  berbagai  konsep dan teknik  konseling, serta 

menerapkannya sesuai dengan konteks dan pribadinya. 



 

 
 

5-15 Konseling Perorangan

e. Respek dan apresiatif terhadap diri sendiri, artinya konselor 

harus memiliki suatu rasa harga diri yang kuat yang 

menyanggupkannya berhubungan dengan orang lain atas dasar 

hal-hal yang positif dari klien. 

f. Berorientasi untuk tumbuh dan berkembang, dalam pengertian 

berusaha untuk terbuka guna memperluas cakrawala 

wawasannya. Konselor tidak hanya merasa puas dengan apa 

yang ada dan berupaya mempertanyakan mutu eksistensinya, 

nilai-nilai, dan motivasinya, serta terus menerus berusaha 

memahami dirinya sendiri karena konselor hendak mendorong 

pemahaman diri itu dalam diri klien. 

 

2. Klien                                            
Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami 

masalah, atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang 
ingin  disampaikan kepada orang lain. Klien menanggung semacam 
beban, uneg-uneg, atau mengalami suatu kekurangan yang ia ingin 
isi, atau ada sesuatu yang ia ingin dan/atau perlu dikembangkan 
pada dirinya. Melalui konseling, klien menginginkan agar ia 
mendapatkan suasana fikiran yang jernih dan/atau perasaan yang 
lebih nyaman, memperoleh nilai tambah, hidup yang lebih berarti, 
dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani hidup sehari-hari dalam 
rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. 

Klien datang dan bertemu konselor dengan cara yang 
berbeda-beda. Ada yang datang sendiri dengan kemauan kuat 
untuk menemui konselor (self-referal), ada yang datang dengan 
perantara orang lain, bahkan ada yang datang (mungkin terpaksa) 
karena didorong atau diperintah oleh pihak lain. Kedatangan klien 
bertemu konselor disertasi dengan kondisi tertentu yang ada pada 
klien. Apapun latar belakang kedatangan klien dan bagaimanapun 
kondisi klien, harus disikapi, diperhatikan, diterima, dan dilayani 
sepenuhnya oleh konselor. 
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3. Konteks Hubungan Konselor-Klien 
Dalam konseling, hubungan konselor dengan klien berada 

dalam konteks hubungan membantu (helping relationship), yaitu 
hubungan untuk meningkatkan pertumbuhan, kematangan, fungsi, 
dan cara menghadapi kehidupan dengan memanfaatkan sumber-
sumber internal pada pihak klien. 

Tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling 
tersebut akan dapat dicapai efektif apabila kondisi konseling  
memungkinkan klien berkembang dan menggali potensi-potensi 
yang ada pada dirinya. Kondisi konseling yang fasilitatif meliputi  
kongruensi (congruence), penghargaan positif tanpa syarat 
(positive regard), dan memahami secara empati (emphatic 
understanding), serta mempunyai  kesadaran akan budaya (cultural 
awareness). 

 
a. Kongruensi 

Kongruensi dalam hubungan konseling dapat dimaknakan 
dengan “menunjukkan diri sendiri” apa adanya, berpenampilan 
terus terang  dan yang lebih penting adalah ada kesesuaian 
antara hal-hal yang dikomunikasikan secara verbal dengan non 
verbal. Kongruensi dalam beberapa referensi yang lain memiliki 
kesamaan istilah dengan otentik (authenticity), kesejatian 
(genuineness). Jika klien tahu bahwa konselor tidak kongruensi 
maka bisa berakibat mengurangi dan bahkan menghilangkan 
kepercayaan klien kepada konselor. Konselor dalam hubungan 
konseling diharapkan dapat menimbulkan kongruensi pada diri 
klien, artinya klien mempunyai sikap apa adanya, terus terang, 
tidak bersikap defensif  karena jika klien memiliki sikap-sikap 
demikian akan menghambat hubungan konseling. 

 
b. Penghargaan Positif Tanpa Syarat  

Konseling akan lebih efektif jika kondisi penghargaan yang 
positif ini diciptakan konselor dan dilakukan tanpa syarat. 
Dengan kata lain konselor menerima setiap individu  (klien) 
tanpa menilai aspek-aspek pribadinya yang “lemah” ataupun 
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“kuat”. Penghargaan positif tanpa syarat memiliki kesamaan 
makna dengan hangat (warmth), kepedulian (respect). Dengan 
demikian dapat tercipta kondisi yang harmonis antara konselor 
dan klien dan dalam hal ini klien dapat belajar bahwa dirinya 
dengan kenyataan yang ada dapat diterima oleh orang lain 
sekaligus klien sendiri dapat menerima dirinya apa adanya baik 
kekurangan  maupun kelebihan yang  ia miliki. 

 
c. Pemahaman Secara Empati 

Memahami secara empati merupakan suatu kemampuan 
untuk memahami cara pandang (pikiran, ide) dan perasaan 
orang lain. Memahami secara empati ini bermakna bahwa 
konselor memahami cara pandang dan perasaan klien 
berdasarkan kerangka pemikiran yang dimiliki oleh klien sendiri 
(internal frame of reference). Konselor hendaknya berpikir 
dengan (bersama-sama) klien daripada berpikir tentang atau 
mengenai klien. Dengan kondisi ini maka konselor yang efektif  
mestilah menghayati perasaan klien sebagaimana klien 
mempersepsi perasaan-perasaannya maupun cara pandangnya 
terhadap sesuatu. Dengan adanya pemahaman secara empati 
maka klien akan merasakan bahwa ada orang lain yang mau 
dan bersedia memahami dirinya yang sebelumnya belum 
diperolehnya. 

 
d. Kesadaran Budaya 

Kesadaran akan budaya mengacu pada kemampuan 
konselor untuk terbuka dan memotivasi untuk belajar menerima 
dan memahami budaya yang berbeda dengan budaya yang ia 
miliki terutama budaya yang klien miliki. Dengan menggunakan 
kesadaran budaya klien tidak memaksakan kehendaknya (nilai-
nilai) yang dianutnya sekaligus didalamnya terkandung budaya 
yang konselor miliki tetapi konselor memberikan dorongan 
kepada klien untuk mengubah apa yang seharusnya ia inginkan 
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ia miliki. 
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Karakteristik dinamika dan keunikan hubungan konselor-
klien sebagai hubungan yang bersifat membantu adalah sebagai 
berikut. 
a. Afeksi 

Hubungan konselor dengan klien sejatinya lebih sebagai 
hubungan afeksi dari pada sebagai hubungan kognitif. 
Hubungan afeksi akan tercermin sepanjang proses konseling 
termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan 
perasaan-perasaan subyektif klien. Hubungan yang penuh 
afeksi ini dapat mengurangi rasa kecemasan dan ketakutan 
pada klien 

b. Intensitas 
Hubungan konselor dengan klien dilakukan dengan penuh 
intensitas sehingga memfasilitasi klien untuk terbuka terhadap 
persepsinya. Tanpa adanya hubungan yang penuh intensitas ini 
hubungan konseling tidak akan mencapai pada tingkatan yang 
diharapkan. Dalam konteks ini, konselor perlu mengupayakan 
agar hubungannya klien dapat berlangsung secara mendalam 
sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. 

c. Pertumbuhan dan perubahan 
Hubungan konseling berifat dinamis, terus berkembang menuju 
pertumbuhan dan perkembangan yang lebih optimal. 
Kedinamisan hubungan ini akan tercermin dari waktu ke waktu 
terjadi peningkatan hubungan konselor dengan klien, 
peningkatan pengalaman dan tanggung jawab klien. 

d. Privasi 
Pada prinsipnya dalam hubungan konseling perlu keterbukaan 
klien tentang masalahnya. Keterbukaan klien tersebut bersifat 
konfidensial, konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh 
informasi tentang klien dan tidak dibenarkan mengemukakan 
secara transparan kepada siapaun tanpa seizin klien. 
Perlindungan jaminan ini adalah unik dan akan meingkatkan 
kemauan klien membuka diri. 
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e. Dorongan 
Dalam hubungan konseling, konselor memberikan dorongan 
kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan 
berkembang sesuai dengan kemampuannya. Memberikan 
dorongan kepada klien untuk meningkatkan efektivitas 
perilakunya dan memotivasi untuk bertanggung jawab terhadap 
keputusannya. 

f. Kejujuran 
Hubungan konselor dengan klien didasari atas kejujuran dan 
keterbukaan. Dalam hubungan konseling tidak ada sandiwara 
dengan jalan menutupi kelemahan, atau mengatakan yang 
bukan sejatinya. Konseolor dan klien harus membangun 
hubungan secara jujur dan terbuka. 

 
C. Latihan 

1. Peserta pelatihan diminta sharing dengan teman dalam kelompok 
kecil, untuk mencoba mengenali, memahami dan mengevaluasi 
dirinya apakah sudah memenuhi kriteria sebagai seorang konselor 
yang terapeutik. 

2. Peserta pelatihan diajak diskusi untuk mengidentifikasi ciri-ciri 
individu yang dapat dikategorikan sebagai seorang klien. 

3. Peserta pelatihan diminta mendiskusikan tentang bagaimana 
caranya membuat kondisi konseling yang  kongruensi 
(congruence), penghargaan positif tanpa syarat (positive regard), 
memahami secara empati (emphatic understanding),   dan 
kesadaran akan budaya (cultural awareness). 

 
D. Lembar Kegiatan mahasiswa 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dalam pembelajaran ini, 
di bawah ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, 
yaitu: 
1. Pelajari terlebih dahulu materi yang telah tersaji pada kegiatan 

belajar 2 secara seksama. 
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2. Buatlah ringkasan materi dengan metode PQ4 R ( Preview, 
Question, Read, Reflect on the Material, Recite dan Review). 

3. Kemudian diskusikan materi yang telah anda ringkas. 
4. Lakukan simulasi terhadap materi kegiatan belajar 2 ini, kemudian 

masing-masing peserta memberikan feedback. 
 

E. Rangkuman 
Konselor adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan 

keahliannya memberi bantuan kepada klien. Dalam konseling 
perorangan,  konselor dituntut memiliki karakteristik pribadi dan 
perilaku konselor kontributif bagi pembinaan relasi yang bermakna 
yang akan mendorong klien untuk berkembang.  Beberapa kompetensi 
pribadi yang signifikan untuk dimiliki oleh konselor  antara lain,   
pengetahuan yang baik tentang diri sendiri (self-konwledge),  
kompetens, kesehatan psikilogis yang baik, dapat dipercaya 
(trustworthtness), kejujuran, kekuatan atau daya (strength), 
kehangatan (warmth) pendengar yang aktif (active responsiveness), 
kesabaran,  kepekaan (sensitivity), kebebasan, dan kesadaran holistik. 

Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami 
masalah, atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin  
disampaikan kepada orang lain. Melalui konseling, klien menginginkan 
agar ia mendapatkan suasana fikiran yang jernih dan/atau perasaan 
yang lebih nyaman, memperoleh nilai tambah, hidup yang lebih berarti, 
dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani hidup sehari-hari dalam 
rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. Ada berbagai varitas 
seorang klien mendatangi konselor, ada yang dengan terpaksa karena 
disuruh oleh pihak lain, ataupun secara suka rela . Walau demikian, 
klien tetap harus diterima dengan kondisi apa adanya. 

Dalam konseling, hubungan konselor dengan klien berada 
dalam konteks hubungan membantu (helping relationship), yaitu 
hubungan untuk meningkatkan pertumbuhan, kematangan, fungsi, dan 
cara menghadapi kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber 
internal pada pihak klien. Karakteristik dinamika dan keunikan 
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hubungan konselor-klien sebagai hubungan yang bersifat membantu 
adalah sebagai berikut : 
a. afeksi 
b. intensitas 
c. pertumbuhan dan perkembangan 
d. privasi 
e. dorongan dan kejujuran 

 
 



 

 

BAB IV   KEGIATAN BELAJAR 3 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kegiatan belajar 3 ini mempunyai kompetensi yang harus 

dicapai oleh peserta pelatihan, kompetensi yang dimaksud adalah: 

peserta pelatihan dapat memahami konsep dasar ketrampilan dasar 

pelayanan Konseling.  

Sedangkan indikator dalam pembelajaran ini, meliputi, setelah 

mengikuti pelatihan ini peserta dapat : 

1. Menerapkan konsep ketrampilan atending 

2. Menerapkan konsep ketrampilan mengundang pembicaraan 

terbuka 

3. Menerapkan konsep ketrampilan paraprase 

4. Menerapkan konsep ketrampilan refleksi perasaan 

5. Menerapkan konsep ketrampilan konseling konfrontasi 

6. Menerapkan konsep ketrampilan konseling meringkas 

 
B. Uraian Materi 

1. KETRAMPILAN DASAR ATENDING 
a. Pengertian  

Dalam formulasi yang singkat atending dapat dipahami 

sebagai usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam  

proses konseling. Kemampuan mewujudkan atending  

merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh 

konselor, karena keberhasilan membangun kondisi awal ini 

akan menentukan  proses dan hasil konseling yang 

diselenggarakannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku atending yang baik membangkitkan harga diri klien, 

mengembangkan suasana yang aman sehingga melancarkan 

ekspresi bebas tentang apa saja yang muncul di benak klien. 
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Penciptaan dan pengembangan atending dimulai dari 

upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar, 

dan mampu mengetahui atau paling tidak mengantisipasi 

kebutuhan yang dirasakan oleh klien.  Dalam tataran yang 

lebih operasional,  atending dapat dilakukan refleksi melalui 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1) Bagaimana  saudara mengenal dan mengantisipasi bila 

seseorang sangat tertarik pada Anda? 

2) Bagaimana saudara mengenal bila seseorang memberikan 

perhatian terhadap Anda? 

3) Bagaimana saudara mengenal atau mengetahui bila 

seseorang mendengarkan, memperhatiakan dan menghayati 

Anda ? 

Melalui jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di 

atas, konselor dapat memulai melakukan pembinaan untuk 

mengajak klien mamasuki proses konseling. 

 

b. Aspek-aspek Keterampilan Atending 
1) Posisi badan (termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka), 

meliputi : 

a) Duduk dengan badan menghadap kepada klien 

b) Tangan di atas pangkuan atau berpegangan bebas atau 

kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak 

isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal 

c) Responsif dengan menggunakan bagian wajah, 

umpamanya senyum spontan atau anggukan kepala 

sebagai persetujuan atau pemahaman dan krutan dahi 

tanda tidak mengerti 

d) Badan  tegak  lurus  tetapi  tidak kaku, manakala 

diperlukan bisa condong ke arah klien untuk menunjukan 

kebersamaan 
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2) Kontak Mata, yang dimaksud adalah : 

a) Melihat klien terutama pada waktu bicara 

b) Menggunakan  pandangan spontan  yang  menunjukkan 

ekspresi minat dan keinginan untuk mendengarkan dan 

merespon 

3) Mendengarkan, yang dimaksud adalah: 

a) Memelihara pehatian penuh yang terpusat pada klien 

b) Mendengarkan   apapun   yang  dikatakan  klien, 

mendengarkan  keseluruhan   pribadi klien kata dan 

perilaku klien 

c) Mendengarkan   keseluruhan  pribadi klien (kata-katanya,  

perasaannya, dan perilakunya) 

d) Memahami keseluruhan pesannya 

 

2. KETERAMPILAN MENGUNDANG PEMBICARAAN TERBUKA 
a. Pengertian 

Pertanyaan-pertanyaan membantu wawancara agar 

dapat berlangsung dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan 

membuka bidang-bidang diskusi yang baru, membantu 

menunjukkan isu dengan tepat, Ketrampilan ini dapat digunakan 

untuk membantu klien agar meneliti atau mengeksplorasi aspek-

aspek masalahnya.  

Klien mengikuti wawancara karena merasakan suatu 

masalah. Tugas pertama pewawancara ialah “menjauhkan diri 

dari klien” agar ditemukan bagaimana klien melihat sistuasinya. 

Alat yang bermanfaat untuk menentukan kegiatan ini ialah 

keterampilan menciptakan struktur yang terbatas dengan 

menggunakan pertanyaan terbuka. 

Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan 

klien agar mengeksplorasi dirinya sendiri dengan dukungan 

pewawancara. Kegiatan itu memberi peluang klien untuk 
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mengeksplorasi dirinya tanpa harus menyesuaikannya dengan 

setiap kategori yang telah ditentukan oleh pewawancara. 

Sebaliknya pertanyaan tertutup biasanya lebih melacak 

isi pembicaraan faktual daripada perasaan. Mendemonstrasikan 

kurangnya minat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien, 

dan kadang-kadang menyerang klien tanpa menyadari 

posisinya.Karena pertanyaan tertutup biasanya dapat dijawab 

dengan beberapa kata atau dengan kata “ya” atau “tidak” jarang 

memperkuat klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri.Yang 

lebih jelek lagi, penggunaan sejumlah pertanyaan tertutup lebih 

memudahkan timbulnya semacam “introgasi” daripada 

konseling. 

Pada umumnya pertanyaan terbuka memberi peluang 

klien untuk mengemukakan ide perasaan dan arahnya dalam 

wawancara. Responnya terhadap pertanyaan terbuka ialah 

untuk menunjukkan kesadarannya bahwa dia diminta untuk 

menceritakan sejarahnya atau lebih menjabarkan apa yang 

telah dikatakan.   

Penguat minimal adalah indikator kecil terhadap orang 

lain, bahwa Anda (konselor) bersama klien. Sekali Anda telah 

mengajukan pertanyaan (atau menggunakan keterampilan 

konseling yang lain), Anda menginginkan agar klien lebih 

terdorong berbicara terus. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

secara non verbal atau dengan mengekspresikan ungkapan 

singkat yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan 

bersama dengan orang yang sedang dibantu. 

 
b. Pertanyaan-pertanyaan yang Disarankan 

Pertanyaan yang disarankan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan 

terbuka umpamanya : 

1) Membantu memulai wawancara, umpamanya : 
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“Apa yang Anda akan bicarakan hari ini?” 

“Bagaimana keadaan Anda sejak pertemuan terakhir kita?” 

 

2) Membantu klien menguraikan masalahnya, umpamanya : 

“Cobalah Anda menceritakan lebih banyak lagi tentang hal 

itu!“ 

“Bagaimana perasaan Anda pada saat kejadian itu?” 

 

3) Membantu memunculkan contoh-contoh perilaku khusus 

sehingga pewawancara dapat memahami dengan lebih baik 

apa yang dijelaskan oleh klien, umpamanya : 

“Apa yang Anda sedang rasakan pada saat Anda 

menceritakan hal ini kepada saya?” 

“Bagaimana perasaan Anda selanjutnya pada waktu itu?” 

 

c. Pertanyaan yang tidak disarankan antara lain : 
1) Pemakaian pertanyaan tertutup yang terlalu sering, 

umpamanya : 

“Apakah kita akan membicarakan kembali tentang hubungan 

antara anda dengan ibunya hari ini?” 

“Apakah telah terjadi perbaikan sejak pertemuan terakhir 

kita?” 

2) Pengajuan pertanyaan lebih dari satu pada waktu yang 

sama,umpamanya: 

”Dapatkah anda menceritakan lebih banyak lagi tentang hal 

itu?” 

“Apakah anda harus memasuki pekerjaan itu?” 

3) Pengajuan pertanyaan “Mengapa”, umpamanya : 

“Mengapa anda tidak bergaul dengan baik?” 

Sebagai catatan, Pertanyaan “Mengapa” sering 

menyudutkan orang. Pertanyaan itu sukar dijawab karena 
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kita tidak selalu mengetahui “Mengapa”. Pertanyaan-

pertanyaan yang dimulai dengan “Apa”, “Bagaimana”, atau 

“Dapatkah” memberi peluang yang lebih banyak pada klien 

untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan 

topiknya. 

4) Memasukkan jawaban dalam pertanyaan anda, 

umpamanya: 

“Anda sebenarnya belum mengerti hal itu pada saat anda 

mengatakan tentang ayahnya, bukan?” 

 

d. Penguatan minimal 
Penguatan minimal yang disarankan antara lain : 

1) Mengolaborasi aspek-aspek non verbal tentang perilaku 

atending yang baik, umpamanya : 

a) Memelihara kontak mata 

b) Badan condong ke depan dengan penuh perhatian/minat 

c) Gerak isyarat yang tepat 

d) Tanpa gerakan-gerakan gugup yang mengganggu 

e) Anggukan kepala 

f) Gerakan badan  ke depan bersama gerak isyarat yang 

hangat pada waktu yang tepat 

 

2) Ungkapan/ucapan verbal yang singkat, umpamanya : 

a) “Oh”, “Begitu”, “Kemudian”, “Dan” 

b) “Ceritakan lagi” 

c) “Mm”, “He” 

3) Menyatakan kembali dengan kata yang tepat pernyataan 

klien yang terakhir 

4) Mengulangi satu atau dua kata-kata kunci. 

 Penguat minimal yang tidak disarankan antara lain : 
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1) Sikap badan yang kaku 

2) Tidak bersinambung 

3) Gerakan badan yang terlalu banyak 

4) Keadaan diam yang menimbulkan perasaan malu 

 

3. KETERAMPILAN PARAPRASE 
a. Pengertian 

 Paraprase adalah suatu keterampilan dasar dalam konseling 

yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi. 

Kegiatan ini sebagai suatu keterampilan yang memerlukan 

perhatian yang cermat terhadap klien dan kemampuan 

menempatkan diiri (konselor) dalam pandangan klien dan meninjau 

segala sesuatunya dari sudut pandang klien. 

 Esensi keterampilan ini adalah pengulangan kata-kata atau 

pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan-rumusan yang 

menggunakan kata-kata konselor sendiri. Cara ini dipergunakan 

konselor untuk memberi tahu klien bahwa ia sedang mendengarkan 

apa yang dikatakan dan konselor ingin mendengarkan lebih banyak 

lagi. Klien akan merasa dimengerti dan dipersiapkan untuk 

mengolah lebih dalam lagi masalah-masalah yang diajukannya. 

Jadi, maksud dari kegiatan paraprase adalah: (1) menyampaikan 

kepada klien bahwa konselor bersama klien, dan konselor 

berupaya memahami apa yang dinyatakan klien, (2) mengkritalisasi 

komentar klien dengan lebih memendekannya sehingga membantu 

mengarahkan wawancara, dan (3) memberi peluang untuk 

memeriksa kecermatan persepsi konselor. 

 Memparaprase bukan merupakan upaya untuk membaca 

apa yang terlintas di benak, melainkan suatu bantuan untuk 

memperoleh klarifikasi tambahan yang cermat. Kalau paraprase 

konselor sukses, sering diiringi kata “ya” atau “benar”, dan klien 

akan terus berbicara lebih dalam tentang masalahnya. Paraprase 
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yang baik mencakup pernyataan kembali pesan utama klien 

dengan jumlah kata yang lebih sedikit. 

Kalau konselor tidak begitu yakin apakah paraprasenya telah 

benar, bermanfaat pemakaian paraprase pengantar sebagai 

berikut: 

“apakah anda mengatakan......................................” atau  

“saya kira anda.......................................................” 

Contoh : 

Klien : “Kadang-kadang dia menampakkan kesukaannya kepada 

saya,  tetapi secara  tiba-tiba dia memarahi saya” 

Konselor : ”Apakah anda mengatakan bahwa perilakunya tidak 

konsisten terhadap  anda?” 

Penting untuk membatasi paraprase yang dilakukan konselor. 

Berikan kesempatan kepada klien untuk berbicara, kemudian ketika 

ia berhenti sejenak atau menyampaikan sesuatu yang penting, 

tanggapilah dengan sebuah paraprase. 

 

b. Cara Memparaprase  
1) Dengarkan pesan utama klien 

2) Nyatakan kembali kepada klien ringkasan pesan utamanya 

secara sederhana dan singkat 

3) Amati pertanda atau minta respons dari klien  tentang 

kecermatan paraprase. 

Paraprase yang tidak disarankan   

1) Analisis, interpretasi, atau pertimbangan nilai tentang pesan 

klien dimasukan dalam respons konselor 

2) Respon konselor hanya tertuju kepada bagian kecil dari 

pesan klien klien, bukan  kepada tema utamanya 
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3) Pemakaian kata-kta paraprease atau pras eyang tidak tepat 

dalam wawancara (kata-kata teknis, istilah psikologis yang 

berlebih-lebihan dsb.) 

 

c. Prosedur Latihan Keterampilan Paraprase 
1) Bentuklah  kelompok  yang  terdiri atas tiga orang peserta 

pelatihan, yang masing-masing akan memberikan paraprase 

terhadap pernyataan-pernyataan klien yang terdapat dalam 

panduan latihan paraprase. 

2) Masing-masing   peserta   memberikan   paraphrase   secara  

tertulis  terhadap pernyataan-pernyataan klien dalam 

panduan latihan paraphrase selama 10 menit. 

3) Secara kelompok (tiga orang) peserta mendiskusikan, 

menganalisis ketepatan dan kekurangtepatan terhadap 

paraprase yang telah dikerjakan peserta lain. 

4) Masing-masing kelompok menyimpulkan hasil paraprase 

terhadap pernyataan-pernyataan klien dalam panduan 

latihan paraprase. 

 
d. Panduan Latihan Keterampilan Paraprase  

Berikan paraprase terhadap pernyataan-pernyataan klien 
berikut ini : 
1) “Dia tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan itu. Saya 

menginginkan pekerjaan itu tetapi dia menggagalkan sama 
sekali. Sebenarnya dia hanya tidak membiarkan saya 
meninggalkan kota ini”. 

 

Paraprase :  

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

2) “Oh (terhenti) saya tidak tahu (tarik napas). Kadang-kadang 
hal itu nampak tepat untuk saya laksanakan (terhenti) tetapi 
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pada waktu yang lain saya tidak begitu yakin (terhenti). 
Rupanya saya sangat sulit mengambil keputusan dalam hal 
ini”. 

Paraprase :  

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

3) “Pada suatu hari dia meninggalkan rumah pada jam tiga 
sore dengan membawa uang Rp. 50.000,- dan dia tidak 
kembali sampai menjelang pagi berikutnya. Dia tidak 
menyatakan dari mana, dan sekalipun dia tidak minum-
minuman keras agak banyak tetapi jelas dia telah minum 
sedikit dan semua yang dibawa telah habis semua” 

Paraprase  :  
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

4) “Saya tidak begitu yakin, tetapi saya kira saya mungkin akan 
mengalami aborsi”. 

Paraprase :         
  ---------------------------------------------------------------------------------      
     -------------------------------------------------------------------------------- 
     -------------------------------------------------------------------------------- 

5) Orang tua menceritakan anaknya yang berusia belasan 
tahun. “Saya telah mencoba segala sesuatu yang saya 
ketahui tetapi nampaknya belum terjawab”. 

Paraprase :         
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

6) “Dia tidak menuruti perintah saya, dia selalu berada di luar 
rumah, saya kira dia telah terlibat dalam menuman keras 
dan saya hampir-hampir telah tiba pada batas kesebaran 
saya”. 

 



 

 
 

5-32 Konseling Perorangan 

Paraprase :     
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

7) “Anda menyampaika kepada saya apa yang harus saya 
perbuat. Anda adalah ahli”. 

Paraprase :     
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

8) “Kejadian itu gaya sebuah bom. Kelihatannya dia sangat 
bahagia bersama saya dan anak-anak, tetapi segera 
sesudah itu dia mengumpulkan kopor dan meninggalkan 
saya”. 

Paraprase :  
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------    

9) “Itu sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, tetapi saya belum 
terima.  Saya tidak mengerti mengapa demikian”. 

Paraprase :     
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

10) “Orang tua saya tergolong baik. Dia bekerja keras. Tetapi 
tekanannya kepada saya menyakitkan hati dan menjadikan 
saya tertekan dan kecewa”. 

Paraprase :  
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. KETERAMPILAN REFLEKSI PERASAAN 
a. Pengertian 

Refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor 

untuk merespons keadaan perasaan klien terhadap situasi yang 
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sedang dihadapi. Kemampuan konselor untuk mengamati dan 

memberikan respons terhadap perasaan-perasaan klien 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses konseling 

karena tindakan tersebut akan mendorong dan merangsang 

klien untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini 

konselor harus peka terhadap cara klien mengungkapkan 

permalahannya.  Seringkali cara klien berbicara lebih 

memberikan arti dari pada kata-kata yang digunakan untuk 

mengungkapkan dirinya. 

Merefleksi perasaan klien merupakan suatu teknik yang 

ampuh, karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan 

terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati 

dari konselor kepada klien. Dalam hubungan sosial sehari-hari 

perasaan-perasaan klien ada kecenderungan untuk 

disembunyikan atau dikekang. Oleh karena itu bila konselor 

dapat mengamati perasaan-perasaan klien secara tepat, hal itu 

akan sangat mendorong klien untuk terlibat secara aktif dalam 

proses wawancara. 

Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa kita 

biasanya memberikan reaksi atau respons secara positif 

terhadap orang yang dapat memahami diri kita, dan kita 

menyadari bahwa perasaan-perasaan yang kita alami, apapun 

juga perasaan itu, adalah beralasan. Jadi, esensi keterampilan 

ini adalah untuk mendorong dan merangsang klien agar dapat 

mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang 

sedang dialami. 

Dengan menggunakan keterampilan refkesi perasaan, 

konselor menyampaikan kepada klien bahwa dia mampu 

memahami bagaimana perasaannya, agar memperkuat 
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kebebasan klein dan mempercayai ekspresi perasaannya 

sendiri.  

 

b. Aspek-aspek Keterampilan Refleksi Perasaan 
Dalam konteks pelatihan,  keterampilan responding to 

feeling ini dapat dijabarkan dalam beberapa sub keterampilan 

yang mendukung yaitu sebagai berikut : 

1) Mengamati perilaku klien  
 Pengamatan terhadap perilaku klien ini terutama ditujukan 

pada postur tubuh klien  dan  ekspresi  wajah  klien. Kedua  
hal  tadi sering sekali menjadi informasi yang lebih 
representatif dan lebih akurat dari pada kata-kata yang 
diucapkan klien. 

 
2) Mendengarkan dengan baik 

Penekanan dalam keterampilan ini adalah pada usaha untuk 
mendengarkan dengan cermat intonasi suara klien dan kata-
kata yang diucapkan. 

 
3) Menghayati pesan yang dikomunikasikan klien. 

Usaha untuk mendengarkan pembicaraan klien pada 
dasarnya dimaksudkan untuk memahami dan menangkap isi 
pembicaraan klien. Oleh karena itu dalam mendengarkan 
pembicaraan klien konselor melakukan aktivitas berpikir, 
sehingga pada saatnya mampu menangkap pesan yang 
dikomunikasikan oleh klien. 

 
4) Mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan klien. 

Dengan dasar pengamatan terhadap ekspresi wajah klien, 
maka konselor berusaha untuk menjabarkan dan 
mengartikan ekspresi itu kedalam perasaan-perasaan yang 
melatar belakanginya. Oleh karena itu ketampilan ini pada 
dasarnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan mengamati 
ekspresi wajah klien. 
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5) Menyimpulkan perasaan yang sedang dialami. 
Keterampilan ini memfokuskan  usaha konselor untuk 
mengelompokkan atau menyimpulkan perasaan yang 
sedang dialami klien, apakah dia sedang berbahagia, sedih, 
marah atau cemas. 

 
6) Menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan 

klien. 
Setelah konselor mampu menyimpulkan perasaan yang 
sedang dialami klien, maka selanjutnya konselor berusaha 
untuk mencari kata yang tepat untuk melukiskan perasaan 
itu untuk kemudian menyampaikannya kepada klien sabagai 
wujud dari respons atau tanggapan konselor. 

 
Contoh : 
“Guru  itu  sialan,  saya  benci  terhadap  dia,  saya tidak 
akan mengerjakan tugas- tugas yang diberikan, saya tidak 
sudi !”  

 
Beberapa kemungkinan  kata untuk melukiskan perasaan itu 
antara lain : 

 Kata emosional,…………..jengkel terhadap guru itu. 
 Kata kiasan ,……bagaikan di ruang yang sesak dan pengap. 
 Kata dorongan berbuat , ………ingin mengumpat guru itu !. 
 Menempatkan pada tubuh …………hati panas, dada sesak. 

 
Kemungkinan wujud respons terhadap perasaan klien ialah : 

 Nampaknya Anda sungguh-sungguh jengkel terhadap guru 
itu 

 Dengan guru itu Anda bagaikan di ruang yang 
sesak/pengap. 

 Anda nampaknya ingin segera mengumpat guru itu ! 
 Hati Anda panas, dada sesak, bila bertemu guru itu. 
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7) Mengecek kembali perasaan klien 
Untuk meyakinkan apakah respons yang diberikan konselor 
tepat atau tidak, konselor hendaknya melakukan 
pengecekkan kembali dengan cara mengamati jawaban dan 
ekspresi klien setelah respons itu disampaikan. Bila respon 
itu tepat biasanya klien akan mengatakan” ya betul, 
begitulah, dan semacamnya, disertai ekspresi yang bebinar 
pertanda klien puas dengan tanggapan konselor. 

 
5. KETERAMPILAN KONFRONTASI 

a. Pengertian 
 

Konfrontasi dalam wawancara konseling dimaknai sebagai 
pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari 
klien. Tanggapan tersebut berbeda dengan paraprase dan refleksi 
perasaan. Dalam konfrontasi digunakan kerangka acuan luar 
(external frame of reference), sedangkan pada paraprase dan 
refleksi perasaan ditekankan pada pernyataan dan keterampilan 
acuan klien sendiri. Maksud penerapan konfrontasi dalam 
konseling adalah membantu klien agar mengubah pertahanan yang 
telah dibangun guna menghindari pertimbangan tertentu dan untuk 
meningkatkan keterbukaan komunikasi. Pertahanan-pertahanan 
psikologis ini biasanya merupakan bidang yang penting untuk 
didekati namun sangat sensitif sehingga memerlukan cara yang 
cermat dan cerdas. 

Konfrontasi yang efektif tidak menyerang klien, melainkan 

merupakan tanggapan khusus dan terbatas tentang perilaku klien 

yang tidak konsisten. Waktu dan cara “non-judg-mental” yang 

digunakan sebagai faktor penting dalam kemampuan klien 

menggunakan informasi yang disampaikan. Penggunaan 

keterampilan ini mempersyaratkan beberapa tingkat kepercayaan 

dalam hubungan konseling yang telah dikembangkan melalui 

keterampilan-keterampilan lain. Nada suara, cara mengintroduksi 

konfrontasi, sikap badan dan ekspresi wajah, serta tanda-tanda 



 

 
 

5-37 Konseling Perorangan

non-verbal lainnya merupakan faktor-faktor utama dalam 

penerapan klien yang akan dikonfrontasi. 

Beberapa contoh materi yang secara umum lazim diberikan 

konfrotasi dalam proses konseling. 

1) Kontradiksi antara isi pernyatan dan caranya mengatakan. 
 

Konselor   : ”Bagaimana kabar anda hari ini?” 
 
Klien : ”Oh.. (suara datar) dalam keadaan baik-baik saja” 
(suara rendah sikap dan posisi tubuh tampak gelisah) 
 
Konselor : ”Anda mengatakan baik-baik saja, tetapi suara dan 
sikap anda nampak  menunjukkan kegelisahan?” 

 
2) Tidak konsisten antara apa yang diinginkan dan apa yang 

dilakukan oleh klien 
 

Konselor : ”Anda  mengatakan  bahwa  bertele-tele  adalah 
suatu problem bagi anda, tetapi saya harus memberitahukan 
bahwa anda terus menerus bertele-tele dalam 
pembicaraan/pertemuan ini”. 

 
3) Tidak konsisten antara apa dikatakan oleh klien dengan reaksi 

yang diharapkan oleh konselor 
 

Klien : ”Ini sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang 
baik, sehingga dia telah menikah dengan orang lain” (sambil 
tersenyum) 

 
Konselor    : ”Saya agak dibungungkan oleh senyuman anda, 
kalau pacar saya menikah dengan lelaki lain, saya akan 
merasa sangat kecewa”. 
 

b. Panduan Penerapan Konfrontasi 
1) Keterampilan konfrontasi hanya digunakan bila terdapat 

indikasi yang jelas-jelas tidak konsisten dan klien siap 
mendengarkan. Kalau klien tidak siap maka klien tidak akan 
mendengarkan dan menginterpretasikan 

 
2) Konfrontasi bersifat deskriptif bukan interpretatif. Pemakaian 

keterampilan ini berlangsung dengan gaya kamera jarak 
jauh. Ia lebih merupakan laporan fakta dari  ide konselor 
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tentang mengapa fakta-fakta itu terjadi atau maknanya fakta-
fakta itu. 

 
3) Semakin  dekat  penerapan  keterampilan  konfrontasi 

dengan waktu berlangsung-nya peristiwa akan semakin baik. 
Bila konfrontasi dilakukan dengan segera, klien akan lebih 
mampu memperoleh kejelasan maknanya. 

 
4) Konfrontasi  dilaksanakan  dalam waktu yang tepat, konselor 

yakin bahwa saat pemberian konfrontasi benar-benar saat 
dimana klien sedang dan sudah siap untuk menerimanya, 
sehingga pemberian konfrontasi benar-benar  membantu 
klien. 

 
5) Konfrontasi dinyatakan sespesifik mungkin. Usahakan 

mengemukakan contoh-contoh yang dimaksudkan oleh 
konselor, misalnya kata-kata aktual dari klien 

 
6. KETERAMPILAN MERINGKAS  

a. Pengertian 
Biasanya dalam berbagai wawancara tertuang sangat 

banyak ide dan wawasan. Maksud utama meringkas adalah untuk 

membantu klien dan konselor agar menggabung bagian-bagian 

yang telah dibicarakan, untuk mengklrifikasi dan memfokuskan 

sejumlah ide yang bertebaran dan menjelaskan cara berpindah 

kepada ide yang baru. 

 Meringkas juga membantu klien agar merasakan suatu 

gerakan dalam  mengeksplorasi ide dan perasaan, serta menyadari 

kemajuan wawasan diri dan pemecahan masalahntya.  Ia juga 

mempunyai efek meyakinkan kembali klien bahwa konselor telah 

berada dalam permasalahan klien. Untuk onselor, kegiatan ini 
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berperan sebagaui pemeriksa efektifnya kecermatan persepsi 

terhadap spektrum sepenunya pesan klien. 

 Ringkasan yang tidak cermat tentang pengalaman orang lain 

akan menimbilkan distorsi, umpanya tiangkasn aitu lebijh 

menggambarkan persepsi konselor daripada persepsi klien. Distorsi 

konselor kadang-kadang sebagai produk lapangan persepsinya 

sendiri. Dengan kata lain, kita sebagai pendengar turut melibatkan 

sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan kita, yang semuanya 

dapat mempengaruhui apa yang kita lihat dan dengar. Dengan 

menggunakan ringkasan secara periodik, kita dapat memeriksa 

sebagai kemampuan kita mendengarkan. Ringkasan juga 

membantu untuk mengakhiri wawancara dengan suatu catatan 

yang wajar, dan ringkasan pertemuan-pertemuan sebelumnya pada 

awal suatu wawancara membantu kelanjutan wawancara itu. 

  Meringkas adalah suatu proses untuk memadu berbagai ide 

dan perasaan dalam satu pernyataan pada akhir suatu unit diskusi 

atau pada akhir suatu wawancara. Bila kita memakai ringkasan., 

kita berupaya merekapitulasi, memadatkan, dan mengkristalisasi 

esensi apa yang telah dikatakan. 

  Sebagai catatan, seringkali bermanfaat mengajak klien untuk 

membuat ringkasan. Ini sebagai suatu tes pemahamannya dan 

sebagai suatu metode pemeliharaan inisiatif dan tanggung jawab 

bersama. 

 

b. Panduan Umum Meringkas 
1) Adakan refleksi atau atending terhadap berbagai variasi 

tema dan nada emosional pada saat klien berbicara 

2) Gabungkan perasaan dan ide kunci ke dalam pernyataan-

pernyataan yang pengertian dasarnya luas. 

3) Jangan tambahkan ide-ide baru dalam ringkasan 
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4) Pertimbangkan kalau sekiranya dapat embantu kalau 

menyatakan ringkasan atau mengajak klien untuk membuat 

ringkasan 

 

Untuk membuat ringkasan yang baik disarankan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

 
1) Membuat situasi hangat terhadap klien pada permulaan 

wawancara 

2) Memfokuskan pemikiran dan perasaan klien yang 

bertebaran 

3) Mendiskusikan hal-hal yang tidak keluar dari tema 

4) Memeriksa pemahaman konselor akan kemajuan 

wawancara 

5) Mendorong kien mengepelayanan konselinglorasi tema 

secara lebih mendalam 

6) Menghentikan hubungan pada suatu pertemuan yang 

dilengkapi dengan ringkasan kemajuan 

7) Membangkitkan keyakinan pada kllien bahwa wawancara itu 

berlangsung baik 

 
C. Latihan 

Untuk mendukung pemahaman peserta pelatihan, maka 

dalam pelatihan ini peseerta diminta untuk berlatih tentang materi 

kegiatan 3 ini dengan baik. Adapun bentuk latihannya, adalah : 

1. Diskusikan apa perbedaan antara ketrampilan memparaprase 

dengan meringkas dalam proses konseling. 

2. Bagaimanakah cara melakukan konfrontasi yang tepat 

sehingga bisa mengarahkan proses pengentasan masalah klien 

dengan efektif. 
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D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
1. Peserta diminta untuk memahami materi secara individual, 

kemudian mendiskusikan dalam kelompok kecil. 

2. Peserta diminta untuk membuat rencana simulasi tentang 

ketrampilan yang sudah diajarkan seperti di atas. 

3. Peserta menstimulasikan dan disertai dengan pemberian 

feedback dari anggota kelompok. 

E. Rangkuman 
Dalam proses konseling juga dibutuhkan ketrampilan 

dasar, di samping model-model pendekatan yang akan digunakan 

untuk mengentaskan masalah klien. Kedudukan ketrampilan dasar 

ini akan sangat mendukung keberhasilan konselor tatkala 

melakukan proses konseling. Sebagai contoh, tatkala konselor 

menyambut klien untuk melakukan proses konseling, tata cara 

duduk, memandang klien hendaknya dilakukan secara standar. 

Tatkala harus melakukan wawancara, bentuk pertanyaan seperti 

apa juga harus diperhatikan, seperti pertanyaan tersebut dapat 

memberi kesempatan pada klien untuk bisa menjawab lebih 

mendalam dan tidak justru membuat klien semakin tertutup. Pada 

saat klien menjawab semua pertanyaan yang diajukan konselor, 

konselor sangat diharapkan untuk memberikan penguatan 

miknimal. Perilaku ini akan memberikan ‘reward’ pada klien untuk 

melanjutkan konseling dengan senang hati. 

Tatkala proses konseling kurang begitu mendukung 

keberhasilan dalam pengentasan masalah, maka ketrampilan 

paraprase perlu digunakan. Ketrampilan ini mempunyai tujuan 

untuk memperbaiki hubungan antar pribadi dengan memggunakan 

sudut pandang klien. Lebih jauh, yang menjadi tujuan digunakan 

ketrampilan ini adalah : (1) menyampaikan kepada klien bahwa 

konselor bersama klien, dan konselor berupaya memahami apa 

yang dinyatakan klien, (2) mengkritalisasi komentar klien dengan 
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lebih memendekannya sehingga membantu mengarahkan 

wawancara, dan (3) memberi peluang untuk memeriksa 

kecermatan persepsi konselor. 

Selanjutnya konseling yang sudah panjang lebar dan untuk 

membantu klien memahami apa yang telah dikemukakan, maka 

konselor perlu melakukan ketrampilan meringkas. Tujuan 

ketrampilan ini adalah untuk mengklarifikasi dan memfokuskan 

sejumlah ide yang bertebaran dan menjelaskan cara berpindah 

kepada ide yang baru. Namun yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan ketrampilan ini sehingga tidak menimbulkan distorsi. 

Proses konseling itu merupakan suatu proses yang sangat 

menyertakan emosi dan rasa. Oleh karena itu konselor juga harus 

memiliki ketrampilan dalam merefleksi perasaan klien. Artinya 

konselor dapat  merespons keadaan perasaan klien terhadap 

situasi yang sedang dihadapi secara tepat. Dengan demikian klien 

akan terangsang untuk melibatkan diri dalam konseling secara 

optimal 

Konselingpun perlu menggunakan ketrampilan konfrontasi, 

artinya konselor perlu memberikan tanggapan terhadap 

pengungkapan kontradiksi dari klien.  Hal ini bertujuan untuk 

membantu klien agar mengubah pertahanan yang telah dibangun 

guna menghindari pertimbangan tertentu dan untuk meningkatkan 

keterbukaan komunikasi. 

 
 



 

 

BAB V  KEGIATAN BELAJAR  4 
 

A.  Kompetensi dan Indikator 
Kegiatan belajar ke empat ini mempunyai kompetensi yang 

harus dicapai oleh peserta pelatihan ini, yaitu peserta dapat 

menerapkan pendekatan Konseling Trait dan Factor . 

Sedangkan indikator yang harus  diselesaikan oleh peserta 

pelatihan, adalah : 

1. menganalisis perspektif dan makna pendekatan konseling 

2. Memahami konsep pendekatan konseling Trait dan Faktor 

3. Menerapkan pendekatan konseling Trait dan Faktor dalam 

proses konseling 

 
B. Uraian Materi 

1. Perspektif dan Makna Pendekatan Konseling 
Perkembangan paradigma konseling, salah satunya 

adalah membentangkan konsep yang menekankan keaktifan klien 

dan memberdayakan “kekuatan” budaya klien dalam proses 

konseling. Asumsi terapeutiknya, dalam proses yang demikian klien 

lebih cepat memperoleh kemajuan karena mereka lebih berani 

menghilangkan pertahanan dirinya dan lebih berani membuka diri, 

bahkan mulai berani menanyakan keberadaan dirinya. Dalam 

dinamika relasi yang demikian, seni dalam wawancara konseling 

akan sangat membantu klien. Klien akan merasakan bahwa 

“counseling is fun”, sehingga dalam menjalani relasi konseling klien 

secara leluasa dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, dan 

berbagai dinamika psikis yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapinya. 

Dalam orientasi pelayanannya ke depan akan 
dikembangkan counseling for all, yaitu pelayanan konseling yang 
diberikan kepada berbagai setting dan dimensi kehidupan manusia, 
baik setting keluarga, sekolah, lembaga formal dan nonformal, 
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dunia usaha dan industri, organisasi pemuda  dan kemasyarakatan, 
baik dalam konteks yang terkait dengan aspek nasional maupun  
internasional. 

Konsekuensi logis dari perspektif yang dideskripsikan di 
atas adalah adanya tuntutan pelayanan konseling  yang 
profesional. Konseling merupakan proses bantuan untuk 
mengentaskan masalah yang terbangun dalam suatu hubungan 
tatap muka antara dua orang individu (klien yang menghadapi 
masalah dengan konselor yang memiliki kualifikasi yang 
dipersyaratkan). Bantuan dimaksud diarahkan agar klien mampu 
memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu tumbuh 
kembang ke arah yang dipilihnya, sehingga klien mampu 
mengembangkan dirinya ke arah peningkatan kualitas kehidupan 
sehari-hari yang efektif (effective daily living). Hubungan dalam 
proses konseling terjadi dalam suasana profesional dengan 
menyediakan kondisi yang kondusif bagi perubahan dan 
pengembangan diri klien. 

Konseling profesional merupakan layanan terhadap klien 
yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat 
dipertangungjawabkan dasar keilmuan dan teknologinya. 
Penyelenggaraan konseling profesional bertitik tolak dari 
pendekatan-pendekatan yang dijadikan sebagai dasar acuannya. 
Secara umum, pendekatan hakikatnya merupakan sistem teori 
yang  mengandung makna  pernyataan prinsip-prinsip umum yang 
didukung oleh data untuk menjelaskan suatu fenomena.  

Kelahiran dan perkembangan suatu pendekatan 
mempunyai kaitan dengan dasar pribadi, sosiologis, dan filosofis. 
Suatu pendekatan mencerminkan kepribadian penyusunannya, 
sebagai suatu hasil proses waktu, kondisi kekuatan sosial dan 
budaya, serta filsafat yang dianut penyusunannya. Sekurang-
kurangnya ada lima kriteria pendekatan yang baik, yaitu : (1) jelas, 
artinya dapat dipahami dan tidak mengandung pertentangan di 
dalamnya, (2) komprehensif, yaitu dapat menjelaskan fenomena 
secara menyeluruh, (3) eksplisit, artinya setiap penjelasan 
didukung oleh bukti-bukti yang dapat diuji, (4) parsimonius, artinya 
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menjelaskan data secara sederhana dan jelas, dan (5)  dapat 
menurunkan penelitian yang bermanfaat. 

Suatu pendekatan mempunyai fungsi umum sebagai 
berikut, pertama, meringkaskan dengan menggeneralisasikan 
suatu kesatuan informasi, kedua membantu dalam pemahaman 
dan penjelasan suatu fenomena yang kompleks, ketiga sebagai 
prediktor bagi suatu  yang mungkin terjadi pada suatu kondisi 
tertentu, dan keempat, mendorong penelitian dan pengumpulan 
data lebih lanjut. Bagi konselor, pendekatan dapat dijadikan acuan 
dalam menyelenggarakan konseling. Konselor hendaknya mampu 
meringkas dan menggeneralisasikan  data klien sebagai dasar 
dalam menetapkan diagnosis dan memberikan intervensi. 
Pemahaman terhadap klien merupakan dasar utama dalam proses 
konseling. Hal ini merupakan penerapan dari fungsi kedua suatu 
pendekatan konseling. Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi 
ketiga, konselor hendaknya mampu membuat prediksi tentang 
tindakan yang akan dilakukan bersama klien. Juga memprediksi 
kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan dicapai oleh klien 
berdasarkan data dan perlakuan konseling yang dilaksanakan. 

Kondisi riil dalam realita kehidupan sehari-hari, praktik 
konseling, baik dalam setting sekolah maupun di berbagai 
lembaga/instansi yang ada di masyarakat, penyelenggaraan 
konseling belum semuanya dilaksanakan secara profesional, dalam 
arti bertitik tolak dari pendekatan-pendekatan yang secara ilmiah 
dan teknologis dapat dipertanggungjawabkan. Prayitno (2005 :1) 
menyatakan bahwa dalam praktik tampak ada lima tingkatan 
keprofesionalan konseling, yaitu diselenggarakan secara 
pragmatik, dogmatik, sikretik, eklektik, dan mempribadi. 

Ciri konseling pragmatik akan tampak apabila 
penyelenggaraan konseling menggunakan cara-cara yang menurut 
pengalamannya terdahulu dianggap memberikan hasil yang 
optimal, meskipun cara-cara tersebut sama sekali tidak 
berdasarkan pada teori tertentu. Dalam praktik konseling dogmatik 
konselor telah menggunakan pendekatan tertentu, bahkan 
pendekatan tersebut dijadikan dogma untuk segenap 
permasalahan dari semua klien. Penyelenggaraaan konseling 
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sikretik mengunakan sejumlah pendekatan namun penggunaan 
pendekatan tersebut tercampur aduk tanpa sistematika ataupun 
pertimbangan yang matang. Suatu pendekatan tepat untuk apa, 
sedangkan pendekatan yang satu lagi tepat untuk yang lain, tidak 
menjadi pertimbangan. Pendekatan-pendekatan tersebut sekedar 
dicomot dan diterapkan untuk menangani permasalahan tanpa 
memperhatkkan relevansi dan ketepatannya. Penyelenggaraan 
konseling ekelektik memiliki pemahaman yang mendalam tentang 
berbagai pendekatan konseling dengan berbagai teknologinya, dan 
berusaha memilih dan menerapkan sebagian atau satu kesatuan 
pendekatan yang satu atauyang lainnya beserta teknologinya 
sesuai dengan permasalahan klien. Pendekatan-pendekatan 
tersebut tidak dicampur aduk, namun dipilah-pilah dan teknologinya 
masing-masing diplih secara cermat untuk menangani 
permasalahan klien. Penyelenggaraan konseling eklektif tidak 
mengagungkan atau menjadi dogma suatu pendekatan konseling 
tertentu. Dengan demikian penyelenggara konseling eklektif tahu 
kapan mengunakan atau tidak menggunakan pendekatan konseling 
tertentu. Selanjutnya konseling yang mempribadi mempunyai ciri : 
(1) penguasaan yang mendalam terhadap sejumlah pendekatan 
konseling beserta teknologinya, (2) kemampuan memilih dan 
menerapkan secara tepat pendekatan beserta teknologinya untuk 
menangani permasalahan klien, dan (3) pemberian warna pribadi 
yang khas sehingga tercipta praktik konseling yang benar-benar 
ilmiah, tepat guna, produktif, dan unik.  

Para Konselor dan/ atau Guru Pembimbing di sekolah, 
diproyeksikan tatkala melaksanakan proses konseling sekurang - 
kurangnya mampu menyelenggarakan konseling yang  
keprofesionalannya berada pada tingkat eklektik, artinya 
penyelenggaraan konseling yang ditopang oleh  pemahaman yang 
mendalam tentang berbagai pendekatan konseling dengan 
berbagai teknologinya, dan kemampuan konselor untuk  memilih 
dan menerapkan sebagian atau satu kesatuan pendekatan yang 
satu atau yang lainnya beserta teknologinya sesuai dengan 
permasalahan klien. Implikasi dari gatra ini adalah, pemahaman 
yang mendasar dan komprehensif tentang pendekatan-pendekatan 
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konseling menjadi prasyarat dasar agar para Konselor dan/atau 
Guru Pembimbing di sekolah mampu menyelenggarakan konseling 
eklektik.  

 
2. Pendekatan Konseling Trait dan Factor 

Pendekatan Trait and Faktor (sifat dan faktor) sering 

disebut sebagai konseling direktif atau konseling yang berpusat 

pada konselor. Pendekatan ini berkembang secara dinamis yang 

pada umumnya berupa pendekatan konseling vokasional, 

kemudian berkembang ke dalam lingkup yang lebih luas yang tidak 

hanya segi vokasional, akan tetapi mencakup aspek 

perkembangan secara kesuluruhan. 

Beberapa tokoh utama teori Sifat dan Faktor adalah 

Walter Bingham, John Darley, Donald G. Paterson, dan E. G. 

Williamson. Di antara tokoh-tokoh tersebut, yang paling populer 

adalah Williamson, karena pandangan dan konsepnya telah banyak 

dipublikasikan dalam berbagai buku dan artikel dalam jurnal. 

 
a. Konsep Dasar 

Pendekatan konseling sifat dan faktor sering juga disebut 

konseling direktif, karena konselor secara aktif dan langsung 

membantu klien mengarahkan tingkah lakunya kepada pemecahan 

masalah yang dialaminya. Pendekatan ini juga sering disebut 

pendekatan kognitif rasional karena peranan konselor dalam 

konseling adalah memberitahukan, memberi informasi, dan 

mengarahkan klien. 

Menurut pendekatan sifat dan faktor, manusia merupakan 

sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan 

lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. 

Perkembangan kemajuan individu mulai dari masa bayi sampai 

dewasa diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Telah banyak 

dilakukan usaha untuk menyusun kategori individu atas dasar 
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dimensi sifat dan faktor. Studi ilmiah yang telah dilakukan adalah: 

(1) mengukur dan menilai ciri-ciri seseorang dengan tes psikologis, 

(2) mendefinisikan atau menggambarkan keadaan individu, (3) 

membantu individu untuk memahami diri dan lingkungannya, (4) 

memprediksi keberhasilan yang mungkin dicapai pada masa 

mendatang. 

Manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan 

pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi 

pengembangan potensinya. Pencapaian penemuan diri 

menghasilkan kepuasan intrinsik dan memperkuat usaha untuk 

mewujudkan diri. 

Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. 

Makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta 

menolak kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung pada 

hubungannya dengan orang lain. 

 

Asumsi pokok yang mendasari pendekatan Konseling Trait 

dan Faktor adalah sebagai berikut : 

1) Karena setiap individu sebagai suatu pola kecakapan dan 

kemampuan yang terorganisir secara unik, dan karena 

kemampuan kausalitasnya relatif stabil setelah remaja, maka 

tes obyektif dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

karakteristik-karatreistik individu. 

2) Pola-pola kepribadian dan minat berkorelasi dengan tingkah 

laku kerja tertentu. Para pekerja yang berhasil merupakan suatu 

informasi yang berguna dalam membantu individu memilih karir. 

3) Kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan 

minat yang berbeda dan hal ini dapat ditentukan. Individu akan 

belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan 

bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
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4) Baik klien maupun konselor hendaknya mendiagnosis potensi 

klien untuk mengawali penempatan dalam kurikulum atau 

pekerjaan. Hasil diagnosis juga dapat dijadikan dasar 

memprogram proses pembelajaran. 

5) Setiap  individu  mempunyai kecakapan dan keinginan untuk  

mengidentifikasi secara kognitif kemampuannya sendiri. Individu 

berusaha untuk mendapatkan dan memelihara kehidupannya 

dan memanfaatkan kecakapan dalam mencapai kepuasan kerja 

dengan kehidupan rumah tangga. 

 

b. Pandangan tentang Kepribadian 
Pendekatan ini berpandangan bahwa kepribadian adalah 

suatu sistem yang saling tergantung dengan sifat dan faktor, seperti 

kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan 

kepribadian manusia dituntut oleh faktor pembawaan dan 

lingkungan. Pada setiap individu ada sifat-sifat yang umum dan ada 

sifat-sifat yang khusus, yang merupakan sifat yang unik. Hal ini 

terjadi karena pembawaan dan lingkungan tiap-tiap individu tidak 

sama.  

Sifat dan Faktor kepribadian individu dapat diungkap dengan 

menggunakan metode multi variate dan analisis faktor. Dengan 

metode tersebut dapat diketahui unsur dasar dari struktur 

kepribadian. Unsur dasar ini disebut sifat dan merupakan 

kecenderungan luas untuk memberi reaksi dan membentuk tingkah 

laku yang relatif  tetap. Sifat (trait) adalah suatu struktur mental, 

suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati 

untuk menunjukkan keajegan dan ketepatan dalam tingkah laku. 

Pendeskripsian mengenai sifat adalah sebagai berikut. 
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1) Common Trait atau Unique Trait 

• Common trait atau sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh 
semua individu atau setidak-tidaknya oleh kelompok individu 
yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama. 

• Unique trait atau sifat khusus adalah sifat yang hanya dimiliki 
oleh individu-individu masing-masing dan tidak dapat 
ditemukan pada individu lain dalam bentuknya yang 
demikian itu. Selanjutnya sifat khusus ini dapat dibedakan 
menjadi : (a) relatively unique, yaitu yang kekhususannya 
timbul dari pengaturan unsur-unsur sifat itu, (b) intrinsically 
unique yaitu sifat khusus yang benar-benar hanya ada pada 
individu khusus tertentu. 

 
2) Surface Trait dan Source Trait 

• Surface trait  sifat tampak adalah kelompok dari variabel-
variabel yang tampak  

• Source trait atau sifat asal adalah variabel-variebel yang 
mendasari berbagai manifestasi yang tampak. 

 
Di antara dua sifat tersebut, sifat asal lebih penting dari pada 

sifat tampak atau sifat permukaan. Sifat permukaan merupakan 

hasil interaksi  dari sifat asal dan pada umumnya tidak tetap. 

Dibandingkan dengan sifat asal permukaan dapat langsung 

disaksikan dari observasi yang sederhana. Dalam rangka kajian 

yang lebih mendalam sifat asal yang lebih mendasari tingkah laku 

individu. 

Berdasarkan atas ekspresinya sifat dapat digolongkan 

menjadi tiga macam, yaitu : (1) dinamic traits, yaitu apabila ekspresi 

sifat tersebut berhubungan dengan perbuatan untuk mencapai 

suatu tujuan, (2) ability traits, yaitu apabila ekspresi sifat tersebut 

berhubungan dengan efektif tidaknya individu dalam mencapai 

tujuan tersebut, dan (3) temperament traits, yaitu apabila ekspresi 
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sifat tersebut berhubungan dengan aspek konstitusional, seperti 

energi kecakapan, reaksi emosional, dan sebagainya.  

 

c. Tujuan Konseling 
Konseling Trait dan Faktor menganut asumsi bahwa 

landasan konsep konseling modern terletak pada asumsi 

individualitas yang unik dari setiap anak dan identikasi keunikan 

tersebut dengan menggunakan pengukuran obyektif sebagai lawan 

dari teknik perkiraan subyektif. Dengan mengidentifikasi ciri dan 

faktor individu konselor dapat membantunya dalam memilih 

program studi, mata kuliah, perguruan tinggi, dan sebagainya 

secara rasional serta membuat perkiraan keberhasilan di masa 

yang datang. 

Tujuan Konseling Trait dan Faktor adalah sebagai berikut. 

1) Membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan 

berbagai aspek kehidupan manusia. 

2) Membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami 

dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan 

dan kelamahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan 

tujuan-tujuan hidup dan karir. 

3) Membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, 

tidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu 

pertumbuhan dan integrasi kepribadian. 

4) Mengubah sifat-sifat subyektif dan kesalahan dalam penilaian diri 

dengan mengggunakan metode ilmiah. 

 
d. Deskripsi Proses Konseling 

Peranan konselor dalam Konseling Trait dan Faktor adalah 

membantu klien menentukan tujuan yang akan dicapainya sesuai 

dengan bakat hasil tes. Konselor memberitahukan klien tentang 

berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor melalui hasil 
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testing. Berdasar hasil testing yang telah dilakukan konselor 

mengetahui kelemahan dan kekuatan sifat-sifat pribadi klien. 

Dengan memberitahukan sifat serta bakat klien, maka klien bisa 

mengelola hidupnya sendiri sehingga dapat hidup dengan lebih 

bermakna. 

Hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang 

sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. 

Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang 

sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi 

klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Konselor 

memang tidak menetapkan tetapi memberikan pengaruh untuk 

mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. 

Proses Konseling Trait dan Faktor dibagi dalam lima tahap, 

yaitu : (1) analisis, (2) sintesis, (3) diagnosis, (4) konseling, dan (5) 

tindak lanjut.  

 
Deskripsi dari masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 
1) Analisis 

Analisis merupakan tahapan kegiatan yang terdiri dari  
pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Sebelum 
konseling dilaksanakan konselor dan klien memiliki informasi 
yang dapat dipercaya, tepat, dan relevan untuk mendiagnosis 
pembawaan, minat, motif, kesehatan jasmani, keseimbangan 
emosional dan sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian 
yang memuaskan baik di sekolah maupun dalam pekerjaan. 
Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat, seperti 
: cacatan kumulatif, wawancara, catatan anekdot, tes psikologis, 
dan sebagainya. Studi kasus juga dapat digunakan sebagai alat 
analisis maupun metode untuk memadukan semua data yang 
terdiri dari catatan komprehensif yang mencakup keadaan 
keluarga, perkembangan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, 
serta minat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Selain 
mengumpulkan data obyektif, konselor harus memperhatikan 



 

 
 

5-53 Konseling Perorangan

pula cita-cita dan sikap klien, bagaimana memandang 
permasalahannya, menyatakan cara hidupnya dan sebagainya. 

 
 

2) Sintesis 
Sintesis merupakan langkah untuk merangkum dan 

mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga 
menunjukkan bakat klien, kelemahan dan kekuatan, serta 
kemampuan penyesuaian diri. 

 
3) Diagnosis 

Diagnosis merupakan tahapan untuk menemukan 
ketetapan dan pola yang dapat mengarahkan kepada 
permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien yang 
relevan dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. 
Diagnosis meliputi tiga langkah yaitu sebagai berikut. 

 
a) Identifikasi masalah  yang sifatnya deskriptif, misalnya 

dengan menggunakan Bordin atau Pepinsky.  
Kategori diagnostik dari Bordin adalah : 
• dependence  
• lack of information  
• self-conflict  
• choice-anxiety atau kecemasan dalam membuat pilihan 

 
Kategori diagnostik dari Pepinsky adalah : 
• lack of assurance  
• lack of information  
• lack of skill 
• dependence  
• self-conflik  

 
Sementara itu Prayitno menjabarkan ukuran 

bermasalahnya individu yang diacu kepada nilai-norma-moral 
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yang berlaku pada kehidupan sosial budaya di lingkungannya. 
Pengkategoriannya adalah sebagai berikut : 
• ketaqwaan yang terputus 
• daya cipta yang lemah 
• daya rasa yang tumpul 
• daya karsa yang mandeg 
• daya karya yang mandul 
• gizi yang lemah 
• pendidikan yang macet 
• sikap dan perlakuan yang menolak dan kasar 
• budaya yang terbelakang 
• kondisi insidental yang merugikan 
• rasa aman yang terancam 
• kompetensi yang mentok 
• aspirasi yang terkungkung 
• semangat yang layu 
• kesempatan yang terbuang 

 
b) Menentukan sebab-sebab, yang mencakup perhatian 

hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang 
dapat menerangkan sebab-sebab gejala. Konselor 
menggunakan intuisinya yang dicek oleh logika, oleh reaksi 
klien, dan oleh uji coba dari program kerja berdasarkan 
diagnosis sementara. 

 
c) Prognosis, yang sebenarnya terkandung di dalam diagnosis, 

misalnya diagnosisnya kurang cerdas untuk pekerjaan sekolah 
yang sulit, sehingga mungkin sekali gagal kalau ingin belajar 
menjadi dokter. Kalau klien belum sanggup berbuat demikian, 
maka konselor bertanggungjawab dan membantu klien untuk 
mencapai tingkat pengambilan tanggung jawab untuk dirinya 
sendiri, yang berarti dia mampu dan mengerti secara logis, 
tetapi secara emosional belum mau menerimanya. 

 
 



 

 
 

5-55 Konseling Perorangan

4) Konseling 
Tahap ini merupakan hubungan membantu klien untuk 

menemukan sumber diri sendiri maupun sumber di luar dirinya, 
baik di lembaga, sekolah atau masyarakat dalam upaya 
mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai 
dengan kemampuannya. Dalam kaitan ini ada lima sifat 
konseling, yaitu : 
1) Belajar terpimpin menuju pengertian diri 
2) Mendidik kembali atau mengajar kembali sesuai dengan 

kebutuhan individu sebagai alat  untuk mencapai tujuan 
kepribadiannya dan penyesuaian hidupnya. 

3) Bantuan pribadi agar klien mengerti dan terampil dalam 
menerapkan prinsip dan teknik yang diperlukan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4) Konseling yang mencakup hubungan dan teknik yang 
bersifat menyembuhkan 

5) Mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis atau 
penyaluran 

Konseling merupakan usaha untuk menerapkan metode 
sebab akibat dari analisis terhadap semua fase kehidupan dan 
perilaku, sebagai metode pembelajaran yang bersifat umum 
dalam menghadapi berbagai macam situasi. Konseling 
merupakan usaha untuk membantu klien sehingga klien siap 
untuk memecahkan masalah situasi penyesuaiannya, sebelum 
begitu jauh terlibat dalam konflik diri dan penilaiannya sehingga 
membutuhkan bantuan konseling yang dalam dan rumit. 

 
5) Tindak Lanjut 

Esensi tahap ini adalah memberikan bantuan kepada 
klien dalam menghadapi masalah baru dengan 
mengingatkannya kepada masalah sumbernya sehingga 
menjamin keberhasilan konseling. Teknik yang digunakan 
konselor harus disesuaikan dengan individualitas klien, 
mengingat bahwa individu itu sifatnya unik, sehingga tidak ada 
teknik yang baku yang berlaku untuk semua klien. 
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e. Teknik Konseling 
Dalam pandangan Trait dan Faktor konseling tidak dibatasi 

oleh jenis teknik tertentu, dan oleh karena itu konseling mencakup 

berbagai teknik yang relevan dan sepadan dengan hakikat masalah 

klien dan situasi yang dihadapi. Keragaman individu memunculkan 

keragaman teknik konseling. Di dalam proses konseling tidak ada 

ada teknik tertentu yang dapat digunakan untuk konseling kepada 

seluruh siswa dan arah konseling bersifat individual. Teknik 

konseling harus disesuaikan dengan individualitas klien dan penting 

untuk diingat bahwa setiap masalah menuntut fleksibilitas dan 

keragaman teknik konseling. Teknik konseling sifatnya khusus bagi 

setiap individu dan masalahnya. Setiap teknik hanya dapat 

digunakan bagi masalah dan klien secara khusus. Beberapa teknik 

umum yang dapat digunakan dalam pendekatan sifat dan faktor, 

antara lain , yaitu teknik attending, opening, acceptance, 

paraprashing, restatement, reflection of feeling, clarification, 

structuring, lead, silence, reassurance, rejection, advice, 

confrontation, interpretation, summary dan termination. 

 Berikut ini dikemukakan teknik-teknik dasar konseling yang 

dikembangkan Williamson dan bagi konselor perlu melakukan 

modifikasi-modifikasi dalam mengaplikasikannya di lapangan.  
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1) Establishing Rapport (Pengukuran hubungan baik), untuk 

menciptakan hubungan baik, konselor perlu menciptakan 

suasana hangat, bersikap ramah dan akrab, dan 

menghilangkan kemungkinan situasi yang bersifat mengancam. 

Catatan untuk teknik ini, konselor harus mengingat bahwa 

hubungan yang baik itu diperlukan dalam konseling, namun 

tidak mencukupi bagi terjadinya perubahan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam menciptakan hubungan baik, antara 

lain: (1) reputasi konselor, khususnya dalam kompetensi, (2) 

penghargaan dan perhatian konselor, (3) kemampuan konselor 

dalam menyimpan rahasia. Teknik ini hendaknya menjadi pusat 

perhatian sejak awal konseling. 

2) Cultivating Self-Understanding (Memperbaiki pemahaman diri), 

usaha pertama konselor adalah membantu klien lebih mampu 

memahami diri sendiri yang mencakup segala kelebihan dan 

kelemahannya. Selanjutnya, klien dibantu mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan kelebihannya. Untuk itulah maka dapat 

dimengerti bahwa konselor harus menginterpretasikan data, 

termasuk data testing. Teknik ini harus menjadi perhatian utama 

konselor pada tahap analisis, sintesis dan diagnosis. 

3) Advising or Planning a Program of Action (Pemberian nasehat 

atau perencanaan program kegiatan), tugas konselor setelah 

membantu klien mengenali dirinya adalah membantu klien 

merencanakan program tindakan. Oleh karena pemahaman 

yang relatif terbatas pada konselor, maka dalam 

mengembangkan alternatif penyelesaian masalah, hendaknya 

konselor tidak selalu menggunakan saran langsung. Saran 

dapat diberikan, namun hendaknya dipilih saran persuasif atau 

saran eksplanatori.  
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4) Carrying-out The Plan (Melaksanakan Rencana), rencana 

program tindakan yang telah dibuat dan disertai dengan 

pengujian kelebihan dan kekurangannya, diikuti dengan 

pengambilan keputusan oleh klien. Rencana yang diputuskan 

untuk dipilih dapat diikuti dengan saran langsung terhadap hal-

hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rencana yang 

telah dipilih tersebut. Sebagai contoh, ketika klien menyatakan 

akan menyelesaikan masalah keterlambatan studinya melalui 

diskusi dengan orang tuanya, maka dapat dibahas lebih lanjut 

mengenai bagaimana cara menemui orangtua, di mana orang 

tua ditemui, kapan harus ditemui, dengan siapa menemui, dan 

sebagaianya.  

5) Referral (Melimpahkan pada petugas lain yang lebih kompeten), 

pada dasarnya tidak semua masalah klien dapat dibantu oleh 

konselor. Kemampuan konselor ada batas-batasnya. Dalam hal 

konselor tidak mampu membantu klien, maka hendaknya ia 

kirimkan kepada pihak lain (orang/lembaga) yang lebih 

berwewenang. Dalam kasus penanganan perilaku abnormal, 

konselor tidak mempunyai kewenangan untuk menangani kasus 

tersebut, maka konselor hendaknya mengirimkan klien ke pihak 

lain yang lebih berkompeten untuk menangani kasus itu, seperti 

psikolog ahli.  

 

f. Keterbatasan Pendekatan 
Beberapa keterbatasan pendekatan Konseling Trait and 

Factor yang perlu dicermati oleh konselor antara lain : 

1) Pandangannya dikembangkan dalam situasi pendidikan dan 
kliennya dibatasi terutama kepada siswa-siswa yang memiliki 
keragaman derajat kemantapan dan tanggung jawab sendiri. 

2) Pandangannya terlalu menekankan kepada pengendalian 
konselor dan hasil yang dicapai pada diri klien lebih banyak 
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tergantung kepada keunggulan konselor dalam mengarahkan 
dan membatasi klien. 

3) Banyak meminimalkan atau mengabaikan aspek afektif klien 
yang justru seharusnya menjadi kepedulian konselor. 

4) Terlalu banyak pertimbangan yang ditekankan pada data 
obyektif. Penggunaan dan keyakinan yang berlebihan terhadap 
data ini kurang tepat karena keterbatasan reliabilitas, validitas, 
dan kelengkapan alat dan datanya. 

5) Suatu dilema bagi konselor karena ia harus mendorong dan 
meyakinkan klien mewujudkan kemampuannya, tetapi ia harus 
melakukannya tanpa persuasi. 

 

g. Panduan Praktik  
1) Prosedur Praktik  

a) Bentuklah   kelompok   yang  terdiri  atas  tiga orang 

mahasiswa/peserta pelatihan, yang masing-masing akan 

berperan sebagai konselor, klien, dan pengamat. 

b) Secara bergantian, praktikan melakukan konseling 

dengan pendekatan konseling gestalt. Masing-masing 

praktikan akan berperan sebagai konselor, klien, dan 

pengamat. 

c) Waktu yang digunakan untuk mempraktikan pendekatan 

ini lebih kurang 45 menit 

d) Pengamat mencermati  dan  menilai proses wawancara 

konseling dengan menggunakan panduan pengamatan 

praktik pendekatan konseling (Format 1) 

e) Klien merefleksikan pengalaman yang dirasakan dan 

dihayati dengan penggunakan pedoman refeleksi 

pengalaman (Format 2) 

 
2) Pedoman Observasi  
  Berikut disajikan pedoman pengamatan untuk praktik 

pendekatan konseling Trait and Factor. 
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Format 1  
     
 

 
PEDOMAN OBSERVASI 

PRAKTIK PENDEKATAN KONSELING  
TRAIT AND FACTOR 

 
Konselor  :………………….............……………… 

 
Klien  :................................................................. 
 
Pengamat :…………………………….............…… 
 

Petunjuk :  Berilah tanda silang pada jenjang skala yang disediakan 
sesuai dengan keadaan yang saudara amati, dengan rambu-
rambu : 
Skala 0, bila  keterampialn tersebut tidak dilakukan 
Skala 1, bila keterampilan tersebut dilakukan tetapi tidak tepat 
Skala 3, bila keterampilan tersebut dilakukan dengan tepat 

 

NO TAHAPAN/KETERAMPILAN KONSELOR SKALA 
0 1 2 

1 Analisis 
Mengumpulkan data mengenai klien secara 
komprhensif,  dapat dipercaya, tepat, dan relevan 
untuk mendiagnosis pembawaan, minat, motif, 
kesehatan jasmani, keseimbangan emosional dan 
sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian yang 
memuaskan baik di sekolah maupun dalam 
pekerjaan 

   

2. Sintesis 
Merangkum dan mengatur data hasil analisis yang 
sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, 
kelamahan dan kekuatan, serta kemampuan 
penyesuaian diri 
 

   

3. Diagnosis 
Menemukan ketetapan dan pola yang dapat 
mengarahkan kepada permasalahan, sebab-
sebabnya, serta sifat-sifat klien yang relevan dan 
berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri.  
a. Identifikasi masalah   

Membantu menemukan dan mendeskripsikan 
masalah yang dihadapi klien 
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b.  Menentukan sebab-sebab 

Menggunakan intuisinya yang dicek oleh logika, 
oleh reaksi klien, dan oleh uji coba dari program 
kerja berdasarkan diagnosis sementara. 

 
c.  Prognosis 

Membantu klien untuk mencapai tingkat 
pengambilan tanggung jawab untuk dirinya sendiri, 
yang berarti dia mampu dan mengerti secara logis, 
tetapi secara emosional belum mau menerimanya 

 
4. Konseling 

Membantu klien untuk menemukan sumber diri 
sendiri maupun sumber di luar dirinya, baik di 
lembaga, sekolah atau masyarakat dalam upaya 
mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal 
sesuai dengan kemampuannya, dengan cara  : 
a. belajar terpimpin menuju pengertian diri 
b. mendidik kembali atau mengajar kembali sesuai 

dengan kebutuhan individu sebagai alat  untuk 
mencapai tujuan kepribadiannya dan penyesuaian 
hidupnya 

c. bantuan pribadi agar klien mengerti dan terampil 
dalam menerapkan prinsip dan teknik yang 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

d. mengimplementasikan hubungan dan teknik yang 
bersifat menyembuhkan 

e. mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis 
atau penyaluran 

 

   

5. Tindak Lanjut 
Memberikan bantuan kepada klien dalam 
menghadapi masalah baru dengan mengingatkannya 
kepada masalah sumbernya sehingga menjamin 
keberhasilan konseling 

 
 

   

 
 

Semarang, ........................................ 
                                                   Pengamat 
 
 
                                                    
                                                   .......................................................... 
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    Format 2 

 
PANDUAN REFLEKSI PENGALAMAN KLIEN 

PRAKTIK PENDEKATAN KONSELING  
TRAIT AND FACTOR 

 
Konselor :………………….............……………… 

 
Klien :................................................................. 
 
Pengamat :…………………………….............…… 
 

Petunjuk :  
Berilah tanda silang pada jenjang skala yang disediakan sesuai dengan 
pengalaman yang saudara rasakan dan hayati sebagai klien dalam 
konseling dengan pendekatan Trait and Factor, dengan rambu-rambu : 
Skala 0, bila  menurut pengalaman anda keterampilan tersebut tidak 

dilakukan oleh konselor 
Skala 1, bila menurut pengalaman anda keterampilan tersebut dilakukan 

oleh konselor tetapi tidak tepat 
Skala 3, bila keterampilan tersebut dilakukan oleh konselor dengan tepat 

NO TAHAPAN/KETERAMPILAN KONSELOR SKALA 
0 1 2 

1 Analisis 
Mengumpulkan data mengenai klien secara 
komprehensif,  dapat dipercaya, tepat, dan relevan 
untuk mendiagnosis pembawaan, minat, motif, 
kesehatan jasmani, keseimbangan emosional dan 
sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian yang 
memuaskan baik di sekolah maupun dalam 
pekerjaan 
 

   

2. Sintesis 
Merangkum dan mengatur data hasil analisis yang 
sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, 
kelamahan dan kekuatan, serta kemampuan 
penyesuaian diri 
 

   

3. Diagnosis 
Menemukan ketetapan dan pola yang dapat 
mengarahkan kepada permasalahan, sebab-
sebabnya, serta sifat-sifat klien yang relevan dan 
berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri.  
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a. Identifikasi masalah   

Membantu menemukan dan mendeskripsikan 
masalah yang dihadapi klien 

 
b.  Menentukan sebab-sebab 

Menggunakan intuisinya yang dicek oleh logika, 
oleh reaksi klien, dan oleh uji coba dari program 
kerja berdasarkan diagnosis sementara. 

 
c.  Prognosis 

Membantu klien untuk mencapai tingkat 
pengambilan tanggung jawab untuk dirinya sendiri, 
yang berarti dia mampu dan mengerti secara logis, 
tetapi secara emosional belum mau menerimanya 

 
4. Konseling 

Membantu klien untuk menemukan sumber diri 
sendiri maupun sumber di luar dirinya, baik di 
lembaga, sekolah atau masyarakat dalam upaya 
mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal 
sesuai dengan kemampuannya, dengan cara  : 
a. belajar terpimpin menuju pengertian diri 
b. mendidik kembali atau mengajar kembali sesuai 

dengan kebutuhan individu sebagai alat  untuk 
mencapai tujuan kepribadiannya dan penyesuaian 
hidupnya 

c. bantuan pribadi agar klien mengerti dan terampil 
dalam menerapkan prinsip dan teknik yang 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

d. mengimplementasikan hubungan dan teknik yang 
bersifat menyembuhkan 

e. mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis 
atau penyaluran 

 

   

5. Tindak Lanjut 
Memberikan bantuan kepada klien dalam 
menghadapi masalah baru dengan mengingatkannya 
kepada masalah sumbernya sehingga menjamin 
keberhasilan konseling 
 

   

Semarang, ........................................ 
                                                   Klien 
 
 
                                                     ..................................................... 
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C.  Latihan 
Untuk memperdalam pemahaman dari materi kegiatan ini, 

peserta diminta untuk melakukan beberapa latihan di bawah ini. 

1. Diskusikan apa makna dari pendekatan yang baik dalam proses 

konseling. 

2. Buatlah latihan cara meringkas dan menggeneralisasikan data 

untuk keperluan diagnosis. 

3. Diskusikan dan introspeksi atas kondisi diri sendiri, apakah selama 

ini proses konseling yang dilakukan sudah memenuhi tingkatan 

keprofesionalan seperti yang dinyatakan oleh Prayitno (2005: 1) 

4. Peserta diminta untuk merumuskan masalah dalam kajian 

konseling Trait dan faktor 

5. Peserta diminta menstimulasikan proses konseling Trait dan Faktor 

dalam kelompok kecil dan dievaluasi melalui format observasi yang 

tertera pada format 1. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Kegiatan ini akan dapat mengarah pada kompetensi yang 

diharapkan, maka pencapaiannya diperlukan langkah-langkah, 

sebagai berikut : 

 
1. Peserta diminta untuk memahami materi secara individual, 

kemudian mendiskusikan dalam kelompok kecil. 
2. Peserta diminta untuk membuat rencana simulasi tentang 

proses konseling Trait dan Faktor 
3. Peserta menstimulasikan dan disertai dengan pemberian 

feedback dari anggota kelompok. 
 
E. Rangkuman 

Konselor dalam melaksanakan konseling hendaknya memahami 

pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan dapat dijadikan acuan 

dalam menyelenggaraan konseling.Terdapat lima kriteria pendekatan 
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yang baik, yaitu : 1) Jelas, 2) Komprehensif, 3) Ekplisit, 4) Parsimonius, 

dan 5) menghasilkan penelitian yang bermanfaat. 

Pemahaman konselor terhadap pendekatan secara baik sangat 

dibutuhkan dalam proses konseling, karena pendekatan itu 

mempunyai fungsi umum : 

1. Meringkaskan dengan menggeneralisasikan suatu kesatuan 
informasi. 

2. Membantu dalam pemahaman dan dan penjelasan suatu 
fenomena yang kompleks 

3. Sebagai prediktor bagi suatu  yang mungkin terjadi pada suatu 
kondisi tertentu,  

4. Mendorong penelitian dan pengumpulan data lebih lanjut.  
Dalam proses konseling terdapat lima tingkatan keprofesionalan, 

yaitu: konseling diselenggarkan secara pragmatic, dogmatic, sikretik, 

eklektik, dan mempribadi. Secara umum, konselor dalam 

melaksanakan konseling minimal dapat melaksanakan konseling 

secara eklektif. 

Pendekatan trait and faktor (sifat dan faktor) sering disebut 

sebagai konseling direktif atau konseling yang berpusat pada konselor. 

Pendekatan ini berkembang secara dinamis yang pada umumnya 

berupa pendekatan konseling vokasional, kemudian berkembang ke 

dalam lingkup yang lebih luas yang tidak hanya segi vokasional, akan 

tetapi mencakup aspek perkembangan secara keseluruhan. 

Menurut pendekatan sifat dan faktor, manusia merupakan sistem 

sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, 

seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan 

kemajuan individu mulai dari masa bayi sampai dewasa diperkuat oleh 

interaksi sifat dan faktor. Telah banyak dilakukan usaha untuk 

menyusun kategori individu atas dasar dimensi sifat dan faktor.  
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Secara garis besar yang menjadi tujuan konseling Trait dan 

Faktor, adalah membantu individu mencapai perkembangan 

kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. 

Sedangkan proses konseling Trait dan Faktor dibagi dalam lima 

tahap, yaitu : (1) analisis, (2) sintesis, (3) diagnosis, (4) konseling, dan 

(5) tindak lanjut. Beberapa teknik umum yang dapat digunakan dalam 

pendekatan sifat dan faktor, antara lain , yaitu teknik attending, 

opening, acceptance, paraprashing, restatement, reflection of feeling, 

clarification, structuring, lead, silence, reassurance, rejection, advice, 

confrontation, interpretation, summary dan termination.  

 Di bawah ini yang menjadi teknik konseling Trait dan Faktor 

yang dikembangkan oleh William, adalah Establishing Rapport 

(Pengukuran hubungan baik), Cultivatingself-understanding 

(mempertajam pemahaman diri), Advising or planning of action 

(memberi nasehat atau membantu merencanakan program tindakan), 

Carrying out the plan (melaksanakan rencana), dan Refferal 

(pengiriman pada ahli lain) 

 



 

 

GLOSARIUM 

 
1. Konseling  

merupakan sistem dan proses bantuan untuk mengentaskan masalah 

yang terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara  dua orang 

individu  (klien yang menghadapi masalah dengan konselor yang 

memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan). 

 
2. Konselor  

adalah seseorang yang karena kewenangan dan keahliannya memberi 

bantuan kepada klien. 

 
3. Klien  

adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah, 

 
4. Helping relationship 

yaitu hubungan untuk meningkatkan pertumbuhan, kematangan, 

fungsi, dan cara menghadapi kehidupan dengan memanfaatkan 

sumber-sumber internal pada pihak klien. 

 
5. Kongruensi dalam hubungan konseling  

dimaknakan dengan “menunjukkan diri sendiri” apa adanya, 

berpenampilan terus terang  dan yang lebih penting adalah ada 

kesesuaian antara hal-hal yang dikomunikasikan secara verbal dengan 

non verbal. 

 
6. Empati  

merupakan suatu kemampuan untuk memahami cara pandang 

(pikiran, ide) dan perasaan orang lain. 

 
7. Atending  

dapat dipahami sebagai usaha pembinaan untuk menghadirkan klien 

dalam  proses konseling 



 

 
 

5-68 Konseling Perorangan 

8. Paraprase  
Adalahketrampilan konseling berupa pengulangan kata-kata atau 
pemikiran-pemikiran kunci dari klien dalam rumusan-rumusan yang 
menggunakan kata-kata konselor sendiri. 

 
9. Refleksi Perasaan 

merupakan keterampilan konselor untuk merespons keadaan 
perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. 

 
10. Konfrontasi dalam wawancara konseling  

dimaknai sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan 
kontradiksi dari klien. 

 
11. Pendekatan Sifat dan Faktor  

Memandang manusia merupakan sistem sifat atau faktor yang saling 
berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, 
dan temperamen. 

 
12. Kepribadian  

adalah suatu sistem yang saling tergantung dengan sifat dan faktor, 
seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. 

 
13. Analisis 

merupakan tahapan kegiatan yang terdiri dari  pengumpulan informasi 
dan data mengenai klien. 

 
14. Sintesis 

merupakan langkah untuk merangkum dan mengatur data hasil 
analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, 
kelemahan dan kekuatan, serta kemampuan penyesuaian diri. 

15. Diagnosis  
merupakan tahapan untuk menemukan ketetapan dan pola yang dapat 
mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat 
klien yang relevan dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku ajar Model Bimbingan dan Konseling Kelompok ini berisi materi 

yang mencakup konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok, 

proses pembentukan kelompok, tahap-tahap perkembangan kelompok 

dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok yang 

kesemuanya bermuara kepada penguasaan kompetensi 

melaksanakan bimbingan kelompok dan konseling kelompok siswa. 

 

B. Prasyarat 
Penguasaan kompetensi  melalui pelatihan ini menuntut prasyarat 

berupa penguasaan keterampilan dasar konseling dan konsep dasar 

bimbingan dan konseling serta landasan psikologi sosial. 

 

C. Petunjuk Belajar 
Untuk melancarkan pembelajaran melalui  buku ajar ini, peserta 

pelatihan perlu memadukan antara pengajian teoritik dan analisis hasil 

pengamatan terhadap model bimbingan dan konseling kelompok yang 

telah tersedia dalam rekaman video campact disc, juga mengaktifkan 

diskusi kelas maupun kelompok. 

 

D. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi yang hendak dicapai adalah peserta pelatihan dapat: 

1. menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok .  

2. menjelaskan proses terbentuknya kelompok dan 

pengembangannya dalam konseling kelompok. 

3. menjelaskan tahap-tahap perkembangan kelompok dalam 

penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling kelompok. 
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4. Terampil menyusun perencanaan layanan bimbingan dan konseling 

kelompok. 

5. Terampil mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling 

kelompok. 

 

Adapun indikatornya meliputi :  

1. Mendeskripsikan pengertian bimbingan dan konseling kelompok. 

2. Mengidentifikasikan perbedaan antara konseling kelompok, 

bimbingan kelompok, dan psikoterapi kelompok. 

3.  Mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok. 

4. Menyebutkan macam-macam kelompok. 

5. Mendeskripsikan unsur-unsur utama suasana kelompok. 

6. Mendeskripsikan bentuk dan peran anggota kelompok. 

7. Mendeskripsikan miskonsepsi tentang kelompok. 

8. Menyebutkan tujuan konseling kelompok. 

9. Menyebutkan tahapan bimbingan dan konseling kelompok. 

10. Mendeskripsikan kegiatan pada setiap tahapan bimbingan dan 

konseling kelompok 

11. Mendeskripsikan peran pimpinan dan anggota kelompok 

12. Mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan konseling kelompok. 

13. Peserta latihan dapat membuat operasionalisasi layanan bimbingan 

dan  konseling kelompok 

14. Peserta pelatihan terampil memraktikkan layanan bimbingan dan 

konseling kelompok. 

 

 
 
 

 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR 1 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah mempelajari bab ini, peserta pelatihan  dapat menjelaskan 

konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok .  

Adapun indikatornya peserta pelatihan dapat : 

1. Mendeskripsikan pengertian bimbingan dan konseling kelompok. 

2. Mengidentifikasikan perbedaan antara konseling kelompok, 

bimbingan kelompok, dan psikoterapi kelompok. 

3. Menyebutkan tujuan konseling kelompok. 

4. Mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan konseling kelompok. 

 
B. Uraian Materi 

1. Pengertian Bimbingan konseling kelompok. 

Bimbingan dan konseling kelompok merupakan suatu proses  

di mana konselor terlibat dalam hubungan dengan sejumlah klien 

pada waktu yang sama. Jumlahnya dapat bervariasi yang ideal 

maksimal 6 orang, meskipun biasanya berkisar antara 4 orang 

sampai 8 orang. 

Bimbingan dan konseling kelompok mengaktifkan dinamika 

kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan  pribadi dan/atau pengentasan masalah individu 

yang menjadi peserta kegiatan kelompok.Berbeda dari bimbingan 

kelompok, konseling kelompok  adalah suatu proses interpersonal 

yang dinamis yang menitikberatkan (memusatkan) pada kesadaran 

berpikir dan tingkah laku, melibatkan fungsi terapeutis, berorientasi 

pada kenyataan, ada rasa saling percaya mempercayai, ada 

pengertian, penerimaan dan bantuan. 

Gazda et al (1967) menyatakan bahwa konseling kelompok adalah 

suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada 

pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi 
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terapi seperti sifat permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, 

saling mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling 

pengertian, saling menerima dan saling mendukung. Fungsi-fungsi 

terapi ini diciptakan dan dikembangkan dalam suatu kelompok kecil 

melalui cara saling mempedulikan di antara para anggota konseling 

kelompok, termasuk konselor sendiri. Klien-klien (anggota 

kelompok) dalam konseling kelompok pada dasarnya adalah 

individu-individu ”normal” yang memiliki berbagai kepedulian, 

persoalan, kepentingan yang tidak memerlukan perubahan 

kepribadian serta tidak tolol. Klien dalam konseling kelompok dapat 

menggunakan interaksi dalam kelompok untuk meningkatkan 

pemahaman dan penerimaan  terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan 

tertentu, untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan 

perilaku tertentu.  

Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada 

individu dalam rangka memberikan kemudahan dalam 

perkembangan dan pertumbuhannya, dan selain bersifat 

pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan 

(remediation). Dengan demikian, konseling kelompok adalah suatu 

upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang 

bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada 

pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya. 

           Topik atau masalah yang dibahas dalam konseling kelompok 

bersifat ”pribadi” yaitu masalah itu memang merupakan masalah 

pribadi yang secara langsung dialami, atau lebih tepat lagi 

merupakan masalah atau kebutuhan yang sedang dialami oleh 

para anggota kelompok yang menyampaikan topik atau masalah 

itu. Masalah atau topik pribadi ”berada didalam diri anggota 

kelompok yang menyampaikan; menjadi milik” atau bagian dari 

pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Dalam konseling 
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kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas 

berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi yang/atau 

pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan 

kelompok. Layanan konseling kelompok dapat diselenggarakan 

dimana saja, didalam ruangan ataupun diluar ruangan, didalam 

sekolah ataupun diluar sekolah, dirumah salah seorang peserta 

atau dirumah konselor atau di suatu kantor atau lembaga tertentu 

atau di ruang praktik pribadi konselor.  

 
2. Perbedaan antara konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan 

psikoterapi  kelompok. 

 Gazda juga membuat beberapa perbedaan antara 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah (1) bimbingan 

kelompok disarankan untuk semua individu (siswa) sekolah atas 

dasar terjadwal dengan teratur, konseling kelompok hanya 

disarankan untuk mereka yang mempunyai masalah sesaat atau 

berkesinambungan; (2) bimbingan kelompok membuat usaha tidak 

langsung untuk mengubah tindakan dan tingkah laku dengan 

memberi informasi dan menekankan fungsi kognitif atau intelektif, 

sementara konseling kelompok memberi usaha langsung untuk 

memodifikasi tindakan atau perilaku dengan menekankan 

keterlibatan yang bersifat afektif; dan (3) bimbingan kelompok bisa 

diterapkan untuk kelompok seukuran kelas, sementara konseling 

kelompok lebih bisa diterapkan pada kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri atas 3 sampai 4 siswa. 

  Gladding (1995) menggunakan empat model untuk 
memandang kelompok yang difokuskan pada standar-standar 
kelompok, yakni: (1) teori sistem umum atau general system theory; 
(2) teori kelompok terfokus-kontak (contact- focused group theory; 
(3) model kelompok TRAC (tasking, relating, acquiring, and 
contacting; dan (4) model kelompok standar/spesial 
(Specialty/standards Model of groups). 
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 Pada pembahasan ini akan dititik beratkan pada model 2 
yang memfokuskan pada tujuan kelompok dan dinamika-dinamika 
mereka seperti dalam teori sistem umum. Tiga kelompok kontak 
utama yang dijelaskan dalam model ini yaitu bimbingan kelompok, 
konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok. Menurut Ohlsen 
(1977) letak perbedaan antara konseling kelompok dengan 
psikoterapi kelompok adalah lebih pada hasil dari keterlibatan 
orang-orang, alih-alih pada pada proses itu sendiri. Perbedaan 
antara ketiga kelompok tersebut menurut Mahler terletak pada : (1) 
pembatasan awal tujuan kelompok; (2) ukuran kelompok; (3) 
pengelolaan isi; (4) lamanya kehidupan kelompok; (5) tanggung 
jawab pemimpin; (6) kepelikan masalah; (7) kompetensi pemimpin. 
 Gazda (1984;1989) dan Rohman Natawidjaja (1987) 
mengukur perbedaan dan persamaan ketiga tipe kelompok yang 
dimaksud dalam suatu cara yang kontinum. Dalam hal ini tampak 
tujuan-tujuan yang tumpang tindih, kompetensi profesional dan 
kekhasan masing-masing, seperti tergambar  sebagai berikut. 
 
        

Pencegahan dan 
kemudahan 
Pertumbuhan 

Pencegahan-
kemudahan dan 
penyembuhan 

Penyembuhan 

Bimbingan kelompok 
Kelompok latihan 
Keterampilan hidup 
(keterampilan sosial) 
 

Konseling kelompok 
Kelompok-Latihan 
Kelompok latihan 
kepekaan 
Kelompok 
perkembangan 
organisasional 
Kelompok pertemuan 
Kelompok berstruktur 
(termasuk latihan 
keterampilan hidup) 

Psikoterapi 
kelompok 
Kelompok latihan 
keterampilan hidup 
(keterampilan 
sosial) 

 Bagan hubungan-hubungan antara proses-proses kelompok 

menurut Gazda (1989:9) 
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 Persamaan dan perbedaan antara bimbingan kelompok, 

konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok menurut Berg dan 

Landreth (1979:5) 

 
Bersifat preventif     Bersifat remediatif 
   
 
 

 Bimbingan 
Kelompok 

Konseling 
Kelompok 

Psikoterapi 
Kelompok 

Fasilitator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anggota 
 
 

1. Guru  
2. Konselor  
3. Petugas 

pemberi 
bantuan yang 
profesional 

 
4. Siapa saja 

yang 
mempunyai 
keterampilan 
khusus untuk 
melaksanakan 
bimbingan. 

 
1. Instruksional 
2. Informatif 
3. Berorientasi 

pada materi 
yang diajarkan 

4. Penyajian 
terstruktur, 
presentasi, 
ceramah, atau 
diskusi. 

 
1. Setiap individu 

dapat 
mengikutinya 
sejauh 
informasi yang 
diberikan dapat 
memenuhi 
kebutuhan 

 

1. Konselor/Psikolog 
dengan latihan 
khusus bekerja 
dengan kelompok 

2. Petugas yang dididik 
khusus untuk 
menangani 
kelompok 
pengembangan 
pribadi 

 
 
 
 
 
1. Kelompok latihan 

berstruktur atau 
kurang berstruktur. 

 
2. Berpusat pada 

proses kelompok 
dan perasaan 
anggotanya 
 
 
 

1. Individu normal yang 
mempunyai masalah 
penyesuaian yang 
masih dapat diatasi. 

 

1. Psikoterapis 
khusus. 

 
 
2. Petugas yang 

mempunyai latar 
belakang dan 
latihan menangani 
individu yang 
”abnormal”. 

 
 
 
 
1. Kelompok kurang 

berstruktur 
 
2. berpusat pada 

proses kelompok 
dan perasaan 
anggotanya. 
 
 
 
 
 

1. Individu yang 
neurotis dan 
psikotis yang 
membutuhkan 
perawatan 
pengubahan 
kepribadian. 
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 Seorang ahli lain yaitu Trotzer (1989) membedakan 

pengertian bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan 

psikoterapi kelompok dengan menekankan pada sifat kegiatannya 

seperti yang dapat dilihat dalam bagan: 

 

Bimbingan 
Kelompok 

Konseling 
Kelompok 

Psikoterapi 
Kelompok 

1. Pencegahan 
2. Pengembangan 
3. Informasi yang 

relevan bagi individu. 
4. Kognitif 
5. Penekanan pada 

lingkungan 
6. Ceramah atau diskusi 
7. Pemimpin kelompok 

mengarahkan. 
8. Berorientasi pada isi 

materi. 
9. Kegiatan terencana. 
10. Menanamkan 

keterampilan-
keterampilan. 

11. Tujuan-tujuannya 
bersifat umum. 

1. Perbaikan  
2. Individu yang normal. 
3. Menilai pikiran, 

perasaan dan 
perilaku. 

4. Berorientasi pada 
masalah. 

5. Pokok pembicaraan 
ditentukan. 

6. Situasional. 
7. Interaksi antar 

anggota sangat 
penting. 

8. Masalah-masalah 
yang sama. 

9. Menggunakan teknik-
teknik verbal. 

10. Menekankan 
perasaan dan 
kebutuhan anggota. 

11. Alam kesadaran. 
12. dipimpin Pemimpin 

kelompok. 
13. Berorientasi pada 

masa kini. 
14. Situasi non medis. 
15. Dilakukan dalam 

waktu relatif pendek. 

1. Rekonstruktif dan 
reedukatif. 

2. Perubahan 
kepribadian 

3.  Berpusat pada 
pemberian dorongan. 

4. Memperhatikan 
sejarah masa lalu. 

5. Alam ketidaksadaran 
dan kesadaran 

6. Konflik-konflik 
neurotis yang 
mendalam, perilaku 
menyimpang atau 
gangguan. 

7. Individu dianggap 
”sakit”. 

8. Perawatan lama atau 
heterogen. 

9. Klien homogen. 
10. Tingkat keterlibatan 

emosi tinggi. 
11. Analisis dan 

eksplorasi 
mendalam. 

12. Mengutamakan 
penggunaan teknik-
teknik verbal. 

13. Mengutamakan 
perkembangan 
individu. 

14. Pemumpin 
memimpin dan 
mengarahkan 
kelompok sesuai 
kebutuhan. 
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3. Tujuan bimbingan dan konseling kelompok 

Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 

kemampuan komunikasi peserta layanan. Di samping itu juga 

bermaksud mengentaskan masalah klien dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Adapun tujuan khusus konseling kelompok 

pada dasarnya terletak pada pembahasan masalah pribadi individu 

peserta kegiatan layanan. Melalui layanan kelompok yang intensif 

dalam upaya pemecahan masalah tersebut para peserta 

memperoleh dua tujuan sekaligus (1) terkembangkannya perasaan, 

pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah keapada tingkah laku 

khususnya dalam persosialisasi/komunikasi, dan (2) 

terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan 

diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-

individu lain peserta pada layanan konseling kelompok khususnya. 

 

4. Kelebihan dan kelemahan bimbingan dan konseling kelompok 

Bimbingan dan konseling kelompok sebagai salah satu 

layanan pemberian bantuan kepada individu-individu yang sedang 

berkembang untuk mencapai perkembangan yang optimal, 

kemandirian dan kebahagiaan dalam kehidupan memiliki kekuatan-

kekuatan yang tidak dimiliki oleh jenis layanan lain. 

Pertama, adalah kepraktisan. Dalam waktu yang relatif 

singkat konselor dapat berhadapan dengan sejumlah siswa di 

dalam kelompok dalam upaya ubtuk membantu memenuhi 

kebutuhan yang berkaitan dengan pencegahan, pengembangan 

pribadi dan pengatasan masalah. Apalagi pada jaman yang 

menekankan perlunya efisiensi, perlunya perluasan pelayanan jasa 

yang mampu menjangkau lebih banyak konsumen secara tepat dan 

cepat, layanan kelompok makin menarik. Bahkan Larrabee & 

Terres (1984, dalam Prayitno, 1999:307) meramalkan bahwa pada 
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tahun 2004 layanan konseling kelompok mendominasi segenap 

upaya pelayanan konseling. Pada waktu itu dunia dan masyarakat 

sudah sangat terbuka, lembaga-lembaga kemasyarakatan, sekolah, 

dan keluarga juga sangat terbuka; arus informasi, dan mobilitas 

penduduk semakin deras; segala macam kebutuhan semakin 

meningkat baik jenis maupun intensitasnya, keadaan tersebut 

mengakibatkan semakin banyak orang  memerlukan bimbingan dan  

konseling yang tepat dalam waktu yang relatif cepat Jawaban 

terhadap tantangan itu ialah konseling kelompok. Melalui konseling 

kelompok setiap anggota kelompok akan belajar untuk 

bersosialisasi dengan cara saling memberi dan menerima umpan 

balik. Di dalam konseling individual hanya menghadapi konselor 

saja, sehingga sering terjadi siswa tidak percaya akan apa yang 

dikemukakan oleh konselornya. Akan tetapi di dalam konseling 

kelompok, apabila yang mengatakan anggota lain yang mempunyai 

masalah sama, maka biasanya komentar yang diberikan akan 

diterima dan dicerna. 

Kedua, di dalam bimbingan dan konseling kelompok anggota 

akan belajar untuk berlatih tentang perilaku yang baru. Jadi  

kelompok sesungguhnya merupakan mikrokosmik sosial, artinya 

apabila seseorang dapat berubah di dalam kelompok, diharapkan 

bahwa ia dapat berubah di dunia yang lebih luas. Kelompok dapat 

digunakan sebagai ajang latihan untuk mengubah perilaku yang 

kurang memuaskan menjadi lebih memuaskan. Ini tidak dapat 

ditemukan dengan mudah di dalam konseling individual, dimana 

siswa hanya berlatih dengan seorang konselor tanpa adanya 

umpan balik dari orang lain selain konselor. 

Ketiga, dalam bimbingan dan konseling kelompok terdapat 

kesempatan luas untuk berkomunikasi dengan teman-teman 

mengenai segala kebutuhan yang terfokus pada pengembangan 

pribadi, pencegahan, dan pengatasan masalah yang dialami oleh 
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setiap anggota. Bimbingan dan konseling kelompok juga dapat 

digunakan untuk belajar mengekspresikan perasaan, menunjukkan 

perhatian pada orang lain, berbagai pengalaman, dan belajar untuk 

meningkatkan kepercayaannya pada orang lain, berbagai 

pengalaman, dan bealajar untuk meningkatkan kepercayaannya 

pada orang lain. Dalam konseling individual komunikasi terbatas 

pada interaksi dengan konselor. 

Keempat, bimbingan dan konseling kelompok memberi 

kesempatan para anggota untuk mempelajari keterampilan sosial. 

Masing-masing anggota akan saling belajar untuk berhubungan 

pribadi dengan lebih mendalam. Anggota dapat meniru anggota 

lain yang telah terampil, dapat belajar memberikan umpan balik 

yang bermanfaat bagi anggota lain, dan dapat belajar dari 

pemimpin kelompok. Mereka juga belajar mendengarkan secara 

aktif, melakukan konfrontasi  secara tepat, memperlihatkan 

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anggota lain dan 

belajar untuk membuat suasan positif bagi orang lain. Cara ini akan 

meningkatkan hubungan antar pribadi yang efektif. Dalam 

konseling individual, unsur mempelajari keterampilan sosial sangat 

terbatas pada konselor. 

Kelima, anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk 

saling memberi bantuan, menerima bantuan dan berempati dengan 

tulus di dalam konseling kelompok. Keadaan ini menumbuhkan 

harga diri, keyakinan diri dan suasana yang positif diantara 

anggota, sehingga mereka akan merasa diterima, dimengerti, dan 

menambah rasa positif dalam diri mereka. Dalam konseling 

individual unsur saling memberikan tidak ada. 

Keenam, motivasi manusia muncul dari hubungan kelompok 

kecil. Manusia membutuhkan penerimaan, pengakuan, dan afiliasi, 

apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi semua, maka perilaku, 

sikap, pendapat dan dan apa yang disebut ciri-ciri  pribadi sebagai 
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ciri unik individu yang berakar dari pola afiliasi kelompok yang 

menentukan konteks sosial seseorang hidup dan berfungsi dapat 

diwujudkan melalui intervensi konseling kelompok. 

 Ketujuh, setiap usaha untuk mengubah perilaku manusia 

diluar lingkungan alam dimana individu bekerja dan hidup sangat 

tergantung pada efektivitas tingkat transfer pelatihan yaitu, 

perilakuperilaku baru, pemahaman dan sikap yang harus ditransfer 

secara sukses dari setting konseling kelompok ke kehidupan siswa. 

Melakukan transfer perilaku merupakan salah satu dari masalah 

yang paling sulit di berbagai situasi pembelajaran (Galassi & 

Galassi, 1984; Wicker, 1972; dalam Blocher, 1987) 

Kedelapan,bimbingan dan (khususnya) konseling kelompok 

mempunyai manfaat besar untuk bertindak sebagai miniatur situasi 

sosial, atau laboratorium yang mana individu-individu (anggota 

kelompok) tidak hanya mempelajari perilaku-perilaku baru tetapi 

bisa mencoba, mempraktekkan dan menguasai perilaku-perilaku ini 

dalam satu situasi yang hampir sama dengan lingkungan yang 

sebenarnya individu berasal. 

Kesembilan, melalui bimbingan dan konseling kelompok 

individu-individu mencapai tujuannya dan berhubungan dengan 

individu-individu lain dengan cara yang produktif dan inovatif 

(McClure, 1990). Keadaan nyata yang dihadirkan dalam kegiatan 

konseling kelompok, merupakan keunggulan yang tidak dijumpai 

dalam konseling individual. 

Kesepuluh, bimbingan dan konseling kelompok lebih sesuai 

bagi siswa yang membutuhkan untuk belajar lebih memahami 

orang lain dan lebih menghargai kepribadian orang lain; 

membutuhkan bertukar pikiran dan berbagai perasaan dengan 

orang lain; yang mudah berbicara tentang dirinya; yang dapat 

mengambil manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh seorang 
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teman serta merasa tertolong dengan umpan balik itu (Mahler 

dalam Shertzer & Stone, 1981). 

Kesebelas, dalam bimbingan dan (khususnya) konseling 

kelompok interaksi antar individu anggota kelompok merupakan 

suatu yang khas, yang tidak mungkin terjadi pada konseling 

individual. Dengan interaksi yang intensif dan dinamis selama 

berlangsung konseling kelompok, diharapkan tujuan setiap anggota 

kelompok dapat tercapai lebih mantap. 

Keduabelas, konseling kelompok dapat merupakan wilayah 

penjajagan awal bagi anggota kelompok untuk memasuki konseling 

individual. Bagi anggota kelompok, dinamika interaksi di dalam 

kelompok membuahkan berbagai hal yang pendalamannya lebih 

lanjut akan dapat dilakukan dalam layanan konseling individual (Mc. 

Daniel, 1956). Dengan demikian, konseling kelompok dapat 

menjadi wilayah persemian bagi konseling individual. Selain itu, 

suasana kelompok yang berkembang dalam konseling kelompok 

juga dapat menjadi tempat pengembangan keterampilan 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial bagi anggota kelompok 

setelah menerima layanan konseling individual, mana kala buah 

layanan konseling individual menganjurkan perlunya 

pengembangan keterampilan tersebut. Dengan demikian, konseling 

individual memperoleh manfaat ganda dari konseling kelompok. 

Menurut Jacobs, Harvil & Masson (1994) bahwa ada dua 

pertimbangan dalam penggunaan kelompok. Pertama, untuk 

kepentingan efisiensi, dan kedua, bahwa banyak sumber-sumber 

atau pendapat dapat diperoleh dalam setting kelompok. Dari segi 

efisiensi, karena memang sukar bagi konselor harus membimbing 

siswa secara individual dari 300 orang siswa pada suatu sekolah. 

Dalam kelompok para anggota akan memiliki pandangan yang 

bervariasi yang ditampilkan dan didiskusikan, keadaan ini 

merupakan sumber yang berharga dalam kegiatan kelompok 
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apabila dibandingkan dengan hanya pandangan atau pendapat dari 

dua orang seperti dalam konseling individual. Selain dua alasan 

yang sifatnya umum tersebut, Jacobs, Harvill & Masson (1994) juga 

mengemukakan tujuh keuntungan yang dapat diperoleh berkaitan 

dengan konseling kelompok, yaitu (1) perasaan membagi keadaan 

bersama, (2) pengalaman merasa memiliki, (3) kesempatan untuk 

berpraktek dengan orang lain, (4) kesempatan untuk menerima 

berbagai umpan balik, (5) belajar seolah-olah mengalami 

berdasarkan kepedulian orang lain, (6) perkiraan untuk 

menghadapi kenyataan hidup, dan (7) dorongan teman guna 

memelihara komitmen. 

Dalam keadaan tertentu, seorang siswa mungkin mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan permasalahan melalui konseling 

individual, tetapi dalam suasana kelompok sangat memungkinkan 

siswa tersebut dapat mengungkapkan secara leluasa. Melalui 

suasana kelompok dapat pula dikembangkan berbagai 

keterampilan sosial dan sikap-sikap tertentu, yaitu keterampilan 

berkomunikasi, keterampilan menghargai pendapat orang lain, 

kerja kelompok, membantu orang lain, belajar dari anggota lain dan 

sebagainya, yang dalam konseling individual sulit dikembangkan. 

Mereka akan dapat saling berbagi pengalaman, dan saling 

memberikan masukan yang semuanya itu sangat berharga bagi 

upaya pengembangan pribadi, pencegahan masalah dan 

pemecahan masalah. Melalui suasana konseling kelompok dapat 

dikembangkan suasana untuk menumbuhkan rasa toleransi, rasa 

percaya diri, dan peningkatan tanggung jawab. 

Konseling kelompok memiliki kekuatan sebagai suatu proses 

interpersonal yang dinamis dengan memusatkan perhatian kepada 

kesadaran pikiran dan perilaku, serta mendasarkan kepada fungsi-

fungsi terapi yang bersifat membiarkan dan berorientasi pada 

kenyataan, katarsis, saling percaya, memelihara, memahami dan 
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mendukung. Anggota kelompok dapat menggunakan interaksi 

kelompok untuk meningkatkan pemahaman, penerimaan nilai-nilai, 

tujuan dan untuk belajar sikap dan perilaku tertentu. Gazda (1984) 

menyebutkan bahwa konseling kelompok dapat digunakan untuk 

membantu individu dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan dalam tujuh bidang, yaitu: psikososial, vokasional, 

kognitif, fisik, seksual, moral dan afektif, sedangkan (Corey, 1q985) 

menyatakan bahwa konseling kelompok berpusat pada hal-phal 

khusus seperti masalah pendidikan, pekerjaan, sosial, dan pribadi. 

Dari dimensi lain, Ohlsen (1997) menunjukkan pentingnya 

konseling kelompok bagi para remaja. Para remaja merasa lebih 

mudah membicarakan masalah-masalah mereka secara terbuka 

dalam kelompok daridapa dalam konseling individual. Di dalam 

kelompok, para remaja berpikir bahwa pemimpin yang dewasa 

cenderung mendengar mereka dan membantu mereka menemukan 

berbagai alternatif pemecahan, bukan memanfaatkan mereka atau 

menekan mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh 

orang tua atau guru. Memperkuat pandangan ini, D.C Dinkmyer & 

J.J Munro (1978) menyatakan bahwa konseling kelompok dapat 

menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan individu 

dapat menilai kembali pikiran, perasaan dan perilaku mereka. 

Mengubah persepsi, sikap dan perasaan atau tindakan mereka, 

berarti membekali mereka untuk mengalami dan menghadapi 

tugas-tugas kehidupan. Konseling kelompok merupakan 

laboratorium yang berharga bagi konselor dan siswa, oleh karena 

itu kelompok yang baik akandapat menjadi sebuah masyarakat 

kecil atau atau sebuah mikrikosmos sosial. 

Di dalam perspektif konseling perkembangan, konseling 

kelompok merupakan suatu perwujudan asumsi bahwa konseling 

pada hakikatnya diperuntukkan bagi semua siswa dan bertujuan 

untuk membantu pencapaian perkembangan pribadi secara 
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optimal. Menurut Blocher (1974) asumsi dasar konseling 

perkembangan, yaitu perkembangan individu akan berlangsung 

dalam interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. 

Asumsi ini membawa dua implikasi pokok dalam pelaksanaan 

konseling kelompok di sekolah. Pertama, perkembangan adalah 

tujuan konseling, oleh karena itu konselor perlu memiliki suatu 

kerangka berpikir konseptual untuk memahami perkembangan 

siswa sebagai dasar perumusan isi dan tujuan konseling. Kedua, 

interaksi yang sehat merupakan suatu iklim perkembangan yang 

harus dikembangkan oleh konselor. Oleh karena itu konselor perlu 

menguasai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk 

mengembangkan interaksi yang sehat sebagai pendukung sistem 

peluncuran konseling di sekolah (Sunaryo Kartadinata, 1996). 

Model konseling perkembangan memungkinkan konselor 

untuk memfokuskan tidak sekedar terhadap gangguan emosional 

klien, melainkan lebih mengupayakan pencapaian tujuan dalam 

kaitan penguasaan tugas-tugas perkembangan, menjembatani 

tugas-tugas yang muncul pada saat tertentu, dan meningkatkan 

sumberdaya dan kompetensi dalam memberikan bantuan terhadap 

pola perkembangan yang optimal dari klien (Blocher, 1987:79). Ivey 

dan Rigazio (dalam Mayers, 1992) menekankan bahwa orientasi 

perkembangan justru merupakan ciri khas yang menjadi inti 

gerakan konseling. Perkembangan merupakan konsep inti dan 

terpadukan, serta menjadi tujuan dari segenap layanan konseling, 

baik secara individual maupun kelompok. Tujuan konseling adalah 

untuk  mempermudah perkembangan (Tyler dal Blocher, 1974), 

karena setiap individu yang berkembang harus menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan apabila ia hendak dikatakan dikatakan 

sebagai individu yang bahagia dan sukses. Menurut Havighurts, 

tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada 

periode tertentu dalam kehidupan seseorang, yang kesuksesan 
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penyelesaiannya akan menyebabkan orang tersebut tidak bahagia, 

tidak diterima oleh masyarakat, dan mengalami kesulitan dalam 

menjalani tugas-tugas berikutnya (dalam Shertzer & stone, 1980). 

Tugas-tugas perkembangan tersusun menurut pola tertentu dan 

secara keseluruhan saling terkait. 

Konseling kelompok dalam konteks konseling 

perkembangan adalah upaya bantuan kepada sekelompok individu 

dengan cara mendorong pencapaian tujuan perkembangan dan 

memfokuskan pada kebutuhan dan kegiatan belajarnya. Dengan 

demikian, fokus konseling kelompok adalah membantu seluruh 

siswa tanpa kecuali dengan tujuan agar mereka mencapai taraf 

perkembangan pribadi secara optimal dalam berbagai aspek 

kehidupan. Konseling kelompok memusatkan perhatiannya 

padakeseluruhan proses perkembangan yang terjadi pada diri 

individu. 

Konseling merupakan strategi upaya khusus yang lebih 

intensif dan menyentuh dunia kehidupan siswa secara individual. 

Strategi upaya ini akan lebih memperhalus, menginternalisasi, dan 

mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku yang diperoleh 

melalui proses pendidikan secara umum (Sunaryo Kartadinata, 

1987:104). Strategi upaya khusus ini akan lebih tepat melalui 

pendekatan konseling kelompok yang berfungsi preventif, 

pengembangan, dan pengatasan masalah. Fungsi konseling ini 

adalah memberikan kemudahan untuk terjadinya perkembangan 

kepribadian secaraormal. 

Disamping kekuatan-kekuatan, bimbingan dan konseling 

kelompok juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus 

diperhatikan oleh konselor antara lain sebagai berikut. 

Pertama, tidak semua siswa cocok berada dalam kelompok, 

beberapa diantaranya membutuhkan perhatian dan intervensi 

individual. Kedua, tidak semua siswa siap atau bersedia untuk 
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bersikap terbuka dan dan jujur mengemukakan isi hatinya terhadap 

teman-temannya di dalam kelompok, lebih-lebih bila yang akan 

dikatakan terasa memalukan bagi dirinya. Ketiga, persoalan pribadi 

satu-dua anggota kelompok mungkin kurang mendapat perhatian 

dan tanggapan sebagaimana mestinya, karena perhatian kelompok 

terfokus pada persoalan pribadi anggota yang lain, sebagai akibat 

siswa tidak akan merasa puas. Keempat, sering siswa 

mengharapkan terlalu banyak dari kelompok, sehingga tidak 

berusaha untuk berubah. Kelima, sering kelompok bukan dijadikan 

sarana untuk berlatih melakukan perubahan, tetapi justru dipakai 

sebagai tujuan. Oleh karena itu seseorang merasa terlalu nyaman 

di dalam kelompok. Keenam, seringkali kelompok tidak 

berkembang dan dapat mengurangi arti kelompok sebagai sarana 

belajar, karena hanya untuk kepentingan seorang belaka. Ketujuh, 

peran konselor menjadi lebih menyebar dan kompleks, karena yang 

dihadapi tidak hanya satu orang tetapi banyak orang. Konselor 

harus mampu secara simulasi mengarahkan setiap siswa, memberi 

respon intetraksi di antara para anggota dan mengamati dinamika 

dari kelompok tersebut. Kedelapan, sulit untuk dibina kepercayaan, 

untuk itu dibutuhkan norma dan aturan main khusus mengenai 

konfidensialitas. Kesembilan, untuk menjadi konselor kelompok 

dibutuhkan latihan yang intensif dan khusus. Apabila konselor tidak 

cukup mempunyai dasar teori dan terlatih untuk  memimpin 

kelompok, dikhawatirkan justru membuat lebih buruk keadaan 

daripada memperbaikinya. 

Selain keterbatasan tersebut diatas perlu diketahui bahwa 

kelompok tidak selalu efektif untuk semua orang. Ada beberapa 

kondisi individu yang perlu diperhatikan, sehingga kelompok tidak 

direkomendasikan. Kondisi tersebut adalah: (1) siswa dalam 

keadaan krisis, (2) siswa takut untuk berbicara di dalam kelompok 

dan sangat membutuhkan perlindungan, (3) siswa sangat tidak 
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efektif dalam berhubungan dengan orang lain, atau sama sekali 

tidak mempunyai keterampilan sosial, (4) siswa tidak menyadari 

akan perasaan, motivasi, dan perilakunya, (5) siswa terlalu banyak 

minta perhatian dari orang lain sehingga sangat mengganggu 

dalam kelompok, (6) siswa diperkirakan sangat mengganggu 

jalannya konseling karena keterbatasan ekspresi verbal, (7) siswa 

sangat agresif, sehingga akan membuat anggota lain merasa takut, 

(8) siswa kurang memiliki keyakinan diri, harga diri, dan memiliki 

konsep diri yang negatif.  

 
C. Latihan 

Untuk lebih memahami bacaan di atas, peserta latihan melakukan  

latihan sebagai berikut: 

1. Rumuskan definisi Bimbingan dan konseling kelompok. 

2. Diskusikan  perbandingan antara tujuan bimbingan dan konseling 

kelompok 

3. Diskusikan cara pengatasan kelemahan bimbingan dan konseling 

kelompok. 

 

D. Lembar Kegiatan Peserta Pelatihan 
Agar tujuan pembelajaran ini tercapai  ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan: 

1. Pelajarilah lebih dahulu materi tentang layanan bimbingan dan 

konseling kelompok ( Buku L6 dan L7 karangan Prayitno). 

2. Bacalah secara seksama bacaan di atas. 

3. Buatlah konsep kunci dari materi bacaan. 

4. Buatlah matriks atau peta kognitif bilamana diperlukan 

 

E. Rangkuman 
Bimbingan dan konseling kelompok merupakan suatu proses 

yang mana konselor terlibat dalam hubungan dengan sejumlah klien 
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pada waktu yang sama. Jumlahnya dapat bervariasi yang ideal 

maksimal 6 orang, meskipun biasanya berkisar antara 4 orang sampai 

8 orang. 

Dari pendapat beberapa ahli perbandingan antara bimbingan 

kelompok, konselong kelompok, dan psikoterapi kelompok secara garis 

besar dapat ditinjau dari aspek jumlah anggota, kondisi dan 

karakteristikanggota, tujuan yang ingin dicapai pemimpin kelompok, 

peranan anggota, suasana interaksi sifat isi pembicaraan, fungsi dan 

frekuensi kegiatan. 

Tujuan umum layanan bimbingan dan  konseling kelompok 

adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 

kemampuan komunikasi peserta layanan, juga bermaksud 

mengentaskan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Tujuan khusus konseling kelompok pada dasarnya terletak 

pada pembahasan masalah dan pengembangan kepribadian individu 

peserta kegiatan layanan. 

Kekuatan bimbingan dan konseling kelompok sebagai salah 

satu layanan adalah praktis, sebagai ajang latihan untuk mengubah 

perilaku dapat digunakan untuk bealaj mengekspresikan persaan, 

menunjukkan perhatian pada orang alin, berbagi pengalaman, dan 

meningkatkan kepercayaannya pada orang lain, memberi kesempatan 

mempelajari keterampilan sosial, saling memberi bantuan, menerima 

bantuan, dan berempati, bertindak atau mempunyai manfaat sebagai 

miniatur sosial untuk mempraktekkan dan menguasai perilaku-perilaku 

baru dalam satu situasi yang hampir sama dengan lingkungan yang 

sebenarnya, dengan konseling kelompok individu-indivdu mencapai 

tujuan, dan berhubungan dengan individu-indivdu lain dengan cara 

yang produktif dan inovatif. Dalam konseling kelompok interaksi antar 

individu merupakan sesuatu yang khas dan menjadi wilayah 

penjajakan awal bagi anggota kelompok untuk memasuki konseling 

individual. 
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Disamping kekuatan, konseling kelompok juga memiliki 

keterbatasan sebagai berikut: tidak semua siswa cocok berada dalam 

kelompok, tidak semua siswa bersedia bersikap terbuka dan jujur,  

persoalan pribadi, kurang mendapat perhatian dan tanggapan 

sebagaimana mestinya, siswa mengharapkan terlalu banyak dari 

kelompok, kelompok sering dijadikan saran untuk mencapai suatu 

tujuan, peran konselor lebih kompleks, sulit terbina kepercayaan, 

konselor kelompok membutuhkan latihan intensif dan khusus dan 

kelompok tidak selalu efektif untuk semua orang. 

 

F. Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling kelompok yang 

menyebutkan pada unsur-unsur pokoknya. 

2. Berikan penjelasan tentang perbandingan antara bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok ditinjau 

dari , fungsi, anggota, suasana interaksi, dan jumlah anggota. 

3. Jelaskan tujuan umum dan tujuan khusus konseling kelompok. 

4. Berikan ilustrasi kekuatan konseling kelompok  bila dibandingkan 

dengan konseling individual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR 2 
 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah melakukan kegiatan belajar ini, peserta pelatihan dapat 

menjelaskan proses terbentuknya kelompok dan pengembangannya 

dalam konseling kelompok. 

Adapun indikatornya adalah peserta pelatihan dapat: 

1. Mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok 

2. Menyebutkan macam-macam kelompok 

3. Mendeskripsikan unsur-unsur utama suasana kelompok 

4. Mendeskripsikan bentuk dan peran anggota kelompok 

5. Mendeskripsikan miskonsepsi tentang kelompok 

 

B. Uraian Materi 
a. Terbentuknya kelompok 

Berkumpulnya sejumlah orang yang masing-masing tidak 

mempunyai tujuan akan membentuk suatu kerumunan, sedang 

berkumpulnya sejumlah orang yang salaing berkaitan satu sama 

lain membentuk apa yang disebut kelompok. Adanya suatu 

kelompok tidak harus diawali dengan adanya kerumunan. Suatu 

kelompok dapat segera terjadi, yaitu apabila sebelum orang-orang 

bersangkutan berkumpul terlebih dahulu kepada mereka telah 

diberitahukan tujuan yang akan dicapai dan peranan masing-

masing. Dengan demikian, setelah mereka berkumpul, mereka 

tidak lagi kerumunan yang masing-masing anggotanya tidak saling 

berkaitan namun segera mengarah ke suasana kelompok yang 

masing-masing anggotanya mengetahui sasaran yang akan 

dicapai dan bertingkah laku sesuai dengan peranan masing-

masing yang saling berkaitan.  
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Dari uraian singkat diatas tampaklah bahwa berkumpulnya 

sejumlah orang dapat membentuk suatu kerumunan, yaitu kalau 

berkumpulnya orang-orang itu disebabkan karena adanya suatu 

kejadian yang menarik perhatian mereka sedangkan diantara 

orang-orang itu tidak ada saling kaitan sama sekali, dan dapat 

membentuk kelompok, yaitu kalau terhadap orang-orang yang 

berkumpul itu berlaku hubungan atau kaitan tertentu antar orang-

orang tersebut. 

Faktor-faktor pengikat dalam kelompok:  

(1) Interaksi antara orang-orang yang ada didalam kumpulan 

atau kerumunan itu. 

(2) Ikatan emosional sebagai pernyataan kebersamaan. 

(3) Tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. 

(4) Kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan 

atau kepentingan bersama. 

(5) Norma yang diakui dan diikuti oleh mereka yang terlibat 

didalamnya. 

Perlu dicatat tidak semua kelompok diikat oleh kelima faktor 

tersebut dan kekuatan ikatan masing-masing faktor itupun dapat 

tidak sama. Untuk suatu kelompok yang mantap, diperlukan 

mantapnya kelima faktor itu sebagai jiwa dari dinamika kelompok 

itu lebih lanjut untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama 

yang dimaksudkan. Keadaan ideal seperti ini tidak selalu dijumpai. 

Tidak jarang terjadi suatu kelompok terbentuk hanya semata-mata 

didasarkan oleh satu atau dua faktor pengikat itu saja dan faktor 

pengikat itupun tidak kuat. Kelompok ini tentu saja tidak merupakan 

kelompok yang mantap atau kompak. 

Kemantapan atau kekompakan suatu kelompok memang 

ditentukan oleh faktor-faktor pengikat tersebut. Surutnya salah satu 

atau beberapa atau bahkan semua faktor pengikat itu akan 

menurunkan derajat kemantapan kelompok itu sehingga kelompok 
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itu menjadi sekedar kerumunan atau sekedar kumpulan orang-

orang atau bubar sama sekali. 

 
b. Macam Kelompok 

Kelompok dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut 

pandangan, misalnya: besarnya, sifat interaksi sosialnya, tingkat 

keakraban hubungan antar anggotanya, variasi kepentingan 

anggota-anggotanya, jangka waktu kebersamaannya, 

organisasinya, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Dalam bagian 

ini akan diuraikan empat macam kelompok sosial dan beberapa 

kelompok bimbingan dan konseling. 

(1) Kelompok primer dan kelompok sekunder 

Kelompok primer adalah kelompok yang anggota-

anggotanya bertemu secara langsung, hubungannya akrab, 

saling membantu dan bersama-sama memecahkan masalah 

yang dihadapi. Kelompok sekunder adalah kelompok yang 

hubungan anggotanya tidak langsung, lebih bersifat formal dan 

pertemuan antara anggota-anggotanya berlangsung pada saat-

saat tertentu saja. Didalam kelompok sekunder terdapat 

pimpinan dan anggota yang formal, ada peraturan yang 

mengatur kegiatan pemimpin hubungan antara anggota-

anggotanya dan hubungan luar kelompok. 

(2) Kelompok psikologis dan kelompok sosial 

Kelompok psikoligis atau psyche group adalah kelompok 

yang mempunyai ciri : (a) bersifat informal dalam arti hampir 

tidak mempunyai peraturan-peraturan, dan andaikata ada 

peraturan maka aturan itu sifatnya sementara; (b) 

keanggotaannya bersifat sukarela dan biasanya sangat 

homogen; (c) jumlah anggotanya kecil pada umumnya dua, tiga, 

atau empat orang; (d) tujuannya untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan emosional anggotanya, tetapi tujuan ini biasanya 
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tidak dirumuskan secara tegas karena adanya perasaan 

senasib; (e) ada hubungan pribadi yang mendalam diantara 

anggota-anggotanya. 

Kelompok sosial mempunyai ciri-ciri : (a) keanggotaannya 

bersifat sukarela maupun tidak sukarela dalam arti seseorang 

dapat menjadi anggota kelompok bukan karena keinginannya 

sendiri tetapi karena ditunjuk untuk mewakili organisasi tertentu; 

(b) anggotanya heterogen baik dalam hal umur, kedudukan, 

maupun pekerjaan; (c) mempunyai tujmuan tertentu yang 

ditetapkan oleh anggota-anggotanya dan biasanya bersifat 

sosial; (d) kegiatannya berorientasi pada tugas atau pada 

pemecahan masalah. 

(3) In-group dan out-group 

Ingroup adalah kelompok dimana individu-individu 

anggotanya dengan sadar mengidentifikasi dirinya, melibatkan 

dirinya, dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan 

kelompoknya. Keberadaan dan keterlibatan individu dalam 

kegiatan ditentukan oleh sikap-sikapnya seperti sikap 

membantu, memikirkan dan sikap kerjasama, khususnya dalam 

situasi-situasi sosial tertentu. 

Outgroup yaitu individu dianggap sebagai outgroup karena 

tidak melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kelompok dan 

tidak diikutsertakan oleh kelompoknya. 

(4) Kelompok tertutup dan berkesinambungan 

Kelompok tertutup adalah kelompok yang jumlah 

anggotanya tetap yaitu individu-individu yang dari awal sampai 

akhir menjadi anggota kelompok tersebut. Individu lain tidak 

boleh masuk ikut kegiatan kelompok selama proses kelompok 

berlangsung. 
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Kelompok berkesinambungan juga sering disebut dengan 

nama kelompok terbuka, adalah kelompok yang anggotanya 

dapat bertambah selama proses kelompok berlangsung 

Selain pembagian kelompok tersebut ada pembagian lain 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli misalnya Gazda (1989), 

Corey & Corey (1987) yaitu: kelompok bimbingan (guidance group), 

kelompok konseling atau counseling group, kelompok psikoterapi 

atau psychoterapy group, kelompok latihan kepekaan (sensitivity 

groups), kelompok latihan (T-Groups), kelompok pertemuan 

(encounter groups), kelompok pengembangan organsasi 

(organizational development groups), kelompok latihan hubungan 

antar manusia yang sistematis (Systematic human relation training 

groups), kelompok latihan keterampilan hidup (life-skills training 

groups), bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan psikoterapy 

kelompok. 

 
c. Unsur-unsur utama suasana kelompok 

Suasana kelompok yaitu antar hubungan dari semua orang 

yang terlibat dalam kelompok, dapat merupakan wahana dimana 

masing-masing anggota kelompok itu (secara perorangan) dapat 

memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi 

dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan dirinya yang 

bersangkut-paut dengan masalahnya itu. Dari segi lain, 

kesempatan mengemukakan pendapat, tanggapan dari berbagai 

reaksi pun dapat merupakan peluang yang amat berharga bagi 

perorangan yang bersangkutan Kesempatan timbal balik inilah 

yang merupakan dinamika dari kehidupan kelompok itu yang yang 

akan membawakan kemanfaatan bagi para anggotanya. Apabila 

disebut: kemanfaatan disini tidaklah berarti bahwa suasana 

kelompok selalu serba menyenangkan, melegakan ataupun bersifat 

menguntungkan bagi setiap poeserta kelompok. Suasana 
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kelompok justru kadang-kadang terasa mencekam, merisaukan 

ataupun merugikan perorangan tertentu anggota kelompok itu. 

Namun demikian betapapun suasana kelompok itu dirasakan 

sebagai suasana yang positif ataupun negatif, diharapkan dapat 

merupakan umpan bagi pengembangan pribadi masing-masing 

anggota kelompok. 

Melalui dinamika kehidupan kelompok itu hendaknya setiap 

anggota kelompok, mampu tegak sebagai perorangan yang sedang 

mengembangkan kediriannya dalam hubungannya dengan orang 

lain. Ini tidak berarti bahwa kedirian seseorang lebih ditonjolkan 

daripada kehidupan kelompok secara umum. Menurut alur dan 

patut yang berlaku dimasyarakat, maka pengembangan pribadi 

kedirian tidak boleh merusak kehidupan pribadi-pribadi orang lain, 

dan sebaliknya keperluan kehidupan orang lain dan kehidupan 

kelompok pada umunya jangan sampai pula mematikan 

perkembangan pribadi kedirian perorangan. Pengembangan pribadi 

kedirian dan kepentingan orang lain atau kelompok harus dapat 

saling menghidupi. Oleh karena itu maka tiap individu mampu untuk 

mengendalikan diri, bertenggang rasa atau tepo sliro, sehingga 

masing-masing individu berupaya mewujudkan kediriannya secara 

penuh dengan selalu mengingat kepentingan orang lain. 

Unsur utama suasana kelompok menurut para ahli 

hendaknya diperhatikan dalam menilai kehidupan sebuah 

kelompok, baik ataupun kurang baik dengan memperhatikan pada 

(1) saling hubungan yang dinamis antar anggota, (2) tujuan 

bersama, (3) hubungan antara besarnya kelompok( banyak 

anggota), dan sifat kegiatan kelompok, (4) itikad dan sikap terhadap 

orang lain, (5) kemampuan mandiri. 
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d. Anggota kelompok 

Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan 

anggota bimbingan dan konseling kelompok. Untuk 

terselenggaranya konseling kelompok seorang konselor perlu 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang 

memiliki persyaratan. Keanggotaan merupakan salah satu unsur 

pokok dalam proses kehidupan kelompok. Tanpa anggota tidaklah 

mungkin ada kelompok. Kegiatan ataupun kehidupan kelompok itu 

sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. 

Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara 

aktif para anggota kelompok, dan bahkan lebih dari itu, dalam 

batas-batas tertentu suatu kelompok dapat melakukan kegiatan 

tanpa kehadiran peranan pemimpin kelompok sama sekali. Secara 

ringkas peranan para anggota kelompok sangatlah menentukan. 

Lebih tegas dapat dikatakan bahwa anggota kelompok justru 

merupakan badan dan jiwa kelompok itu. 

(1) Keragaman dan Keseragaman 

a. Jenis kelompok  

Untuk tujuan-tujuan tertentu mungkin diperlukan 

pembentukan kelompok dengan jumlah anggota yang 

seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sampai dengan 

anak umur SLTP pada umumnya akan menguntungkan bila 

dibentuk kelompok-kelompok dengan anggota yang jenis 

kelaminnya sama dibandingkan dengan kelompok yang 

anggotanya campuran. Anak-anak yang masih muda itu 

akan lebih bebas berbicara dan mendiskusikan masalah-

masalah mereka sendiri dengan teman-teman sejenis. Untuk 

pemuda-pemuda di SLTA dan Perguruan Tinggi, dan juga 

untuk orang-orang dewasa, kelompok dengan anggota 

campuran akan memberikan keuntungan-keuntungan yang 

amat berarti. 
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Namun demikian, pertimbangan tentang keragaman ataupun 

keseragaman jenis kelamin anggota kelompok ini pada 

umunya didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang akan 

dicapai dengan kegiatan kelompok itu. Misalnya, masalah-

masalah yang menyangkut disiplin biasanya lebih baik diolah 

dalam kelompok yang anggota-anggotanya sejenis, 

sedangkan masalah-masalah keterampilan bergaul, seperti 

rasa malu, kurang pandai berkawan, dan sebagainya akan 

lebih baik digarap dalam kegiatan kelompok dengan anggota 

campuran.   

b. Umur 

Tentang umur, pada umunya dinamika kelompok lebih baik 

dikembangkan dalam kelompok-kelompok dengan anggota 

seumur. 

c. Kepribadian 

Keragaman atau keseragaman dalam kepribadian anggota 

kelompok dapat membawa keuntungan ataupun kerugian 

tertentu. Jika perbedaan di antara para anggota itu amat 

besar, maka komunikasi antar anggota itu akan banyak 

mengalami masalah, dan sebaliknya, jika kesamaan diantara 

anggota itu sangat besar, hasilnyapun dapat merugikan, 

yaitu dinamika kelompok akan ”kurang hangat”. 

Misalnya, kelompok yang seluruh anggotanya termasuk 

anak-anak yang kurang pandai bergaul akan tidak mampu 

meningkatkan keterampilan anggota-anggotanya itu dalam 

pergaulan. Sedangkan kelompok dengan anggota 

campuran, yaitu ada yang pandai dan tidak pandai bergaul, 

akan secara nyata mampu meningkatkan kemampuan 

anggota-anggota yang kurang/tidak pandai itu. Tampaknya 

anggota-anggota yang pandai bergaul itu menjadi contoh 

bagi kawan-kawannya yang kurang pandai. 
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d. Hubungan awal 

Keragaman dan keseragaman anggota kelompok juga 

menyangkut hubungan awal para anggota kelompok itu 

sebelum kegiatan kelompok dimulai. Keakraban dapat 

mewarnai hubungan antaranggota kelompok yang sudah 

saling bergaul sebelumnya, dan sebaliknya suasana 

keasingan akan dirasakan oleh para anggota yang belum 

saling mengenal.  

(2) Peranan Anggota Kelompok 

Peranan yang hendaknya dimainkan oleh anggota kelompok 

agar dinamika kelompok itu benar-benar seperti yang 

diharapkan ialah:  

(a) membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan 

antar anggota kelompok. 

(b) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri 

dalam kegiatan kelompok. 

(c) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya 

tujuan bersama. 

(d) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha 

mematuhinya dengan baik. 

(e) Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam 

keseluruhan kegiatan kelompok. 

(f) Mampu berkomunikasi secara terbuka. 

(g) Berusaha membantu anggota lain. 

(h) Memberi kesempatan kepada anggota lain untuk juga  

menjalankan peranannya. 

(i) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. 

(3) Usaha mempersiapkan Anggota kelompok 

Pemimpin kelompok memiliki peranan penting untuk 

mempersiapkan anggota kelompok agar dapat melaksanakan 
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semua peran dalam mewujudkan dinamika kelompok. Dalam 

hal ini pemimpin kelompok perlu memberitahukan: 

(a) Tentang apa-apa yang diharapkan dari para anggota 

suasana khusus yang dapat terjadi dalam kelompok itu, dan 

peranan serta cara-cara yang akan dilakukan oleh pemimpin 

kelompok. 

(b) Bahwa keikutsertaan dalam kelompok itu adalah sukarela. 

(c) Bahwa anggota kelompok bebas menanggapi hal-hal yang 

disampaikan ataupun menolak saran-saran yang diberikan 

anggota lain. 

(d) Bahwa hasil kegiatan kelompok itu tidak mengikat para 

anggota kelompok itu dalam kehidupan mereka diluar 

kelompok. 

(e) Bahwa segala yang terjadi dan menjadi isi dari kegiatan 

kelompok itu sifatnya rahasia. Dalam hal ini semua nggota 

kelompok (dan juga pemimpin kelompok) perlu memegang 

teguh kerahasiaan itu. 

(f) Penghargaan pemimpin kelompok tentang kesukarelaan dan 

keberanian para anggota mengikuti kegiatan kelompok itu. 

Di awal kegiatan kelompok, pemimpin kelompok perlu 

menjelaskan semua hal tersebut di atas. Setelah penjelasan ini 

pada umunya kehidupan kelompok yang sebenarnya dimulai. 

Tugas pemimpin kelompok adalah memperhatikan tingkat kesiapan 

anggota-anggota kelompok dalam menjalani kegiatan kelompok itu, 

yang meliputi kesiapan masing-masing anggota untuk 

a. mengemukakan pendapat dan / atau isi hatinya. 

b. Kesiapan para anggota untuk membebaskan diri dari rasa 

enggan dan sikap mempertahnkan diri. 

c. Dapat menerima tanggapan yang mendalam dan lebih 

”menyentuh” tentang tingkah lakunya, dan 



 

 

6-32 Konseling Kelompok 

d. Mendiskusikan tingkah laku yang secara sosial tidak bisa 

dibenarkan. 

Dalam ”kelompok bebas” dengan anggota-anggota yang 

asing satu sama lain, tugas menyiapkan dan mengikuti tingkat 

kesiapan anggota seperti itu seringkali tidaklah ringan. Pilihan yang 

jitu terhadap tahap kesiapan anggota itu dan kebijaksanaan yang 

diambil oleh pemimpin kelompok sesuai dengan tanggapannya 

terhadap tingkat kesiapan para anggota akan sangat menentukan 

keberhasilan kelompok. 

Perlu dicatat bahwa suatu kelompok yang anggota-

anggotannya disiapkan dengan baik akan benar-benar mampu 

mencapai tujuan yang dimaksudkan melalui kegiatan kelompok itu. 

Dalam keadaan tertentu pemimpin kelompok boleh menetapkan 

ketidakikutan seseorang bila diyakini bahwa keikutsertaan itu orang 

itu akan dapat mengacaukan kehidupan kelompok dan 

menggagalkan pencapaian tujuan yang dimaksud. 

   
e. Miskonsepsi tentang kelompok 

Beberapa kesalahpahaman tentang bimbingan kelompok: 

1. Kerancuan antara bimbingan kelompok dan membimbing 

kelompok. Bimbingan kelompok diartikan sebagai upaya untuk 

membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu 

menjadi besar, kuat dan mandiri. Kegiatan seperti tersebut tidak 

dikategorikan ke dalam bimbingan kelompok. Membimbing 

suatu kelompok atau bimbingan terhadap kelompok tidak sama 

dengan bimbingan kelompok yang dimaksud. Membimbing 

kelompok berarti membesarkan kelompok, sedangkan 

bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika untuk 

mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan 

kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada 

individu-individu melalui kelompok. 
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2. Bimbingan kelompok disamakan saja dengan kegiatan 

kelompok. Bimbingan kelompok sering juga diartikan secara 

sederhana sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam, oleh, 

dan untuk kelompok yang bersangkutan. Misalnya pada 

kegiatan darma wisata. Kegiatan ini belum dapat dikatakan 

bimbingan atau konseling kelompok apabila dinamika kelompok 

yang terkandung di dalam darma wisata itu tidak ditimbulkan 

dengan sengaja dan dikendalikan dengan cermat oleh 

pemimpin kelompok yang berperan sebagai 

pembimbing/konselor untuk kepentingan orang-orang yang 

menjadi peserta kegaiatan itu. 

3. Bimbingan kelompok disamakan dengan diskusi. Kegiatan 

diskusi dianggap sebagai bimbingan kelompok. Memang benar 

kegiatan diskusi adalah kegiatan kelompok; dan tujuan diskusi 

adalah memecahkan masalah tertentu; dan benar juga bahwa 

dengan berdiskusi para pesertanya berkemungkinan akan 

pandai lebih berbicara, lebih berani dan mampu 

berargumentasi. Akan tetapai tidak jarang terjadi suasana 

berkembang menjadi panas, salaing menghantam anta anggota 

yang berakibat dengan diskusi hanya diperoleh kekecewaan 

bahkan permusuhan. Hal-hal seperti itu justru bertentangan 

dengan tujuan bimbingan dan konseling dan hal-hal seperti itu 

tidak mungkin terjadi dalam suatu kegiatan bimbingan atau 

konseling kelompok yang dikelola dengan baik. 

4. Bimbingan kelompok membahas masalah yang sama. 

Bimbingan kelompok sering dianggap sebagai kegiatan 

bimbingan yang diberikan keapada sekelompok siswa yang 

mengalami masalah yang sama. Dalam kontek bimbingan dan 

konseling setiap masalah adalah unik, oleh karena itu maka 

harus didekati dari segi keunikannya. Hal berikut yang perlu 

diperhatikan adalah seberapa jauh dinamika kelompok 
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dikembangkan dan dikendalikan dalam suatu kegiatan. Apabila 

dinamika kelompok antar siswa yang mengikuti kegiatan itu 

tidak dikembangkan dan dikendalikan maka pemakaian label 

bimbingan kelompok (apalagi konseling kelompok) tidaklah 

tepat.  
5. Bimbingan kelompok difokuskan pada pemberian informasi. 

Pandangan ini tidak mempersoalkan pengembangan dan 

pengedalian dinamika kelompok dalam kelompok-kelompok 

yang terbentuk sebagai wadah pemberian informasi. Apabila 

fokusnya adalah pemberian informasi akan lebih tepat 

dinamakan layanan informasi.  
Pembahasan tentang kesalahpahaman ini dimaksudkan agar 

guru pembimbing memahami secara tepat makna bimbingan 

kelompok dan konseling dalam arti yang sesungguhnya dan 

tidak dikacaukan oleh pengertian-pengertian yang tidak pada 

tempatnya.  

 

C. Latihan 
Untuk lebih memahami materi di atas, peserta latihan dapat 

melakukan latihan sebagai berikut : 

1. Diskusikan cara-cara pembentukan kelompok dengan 

memperhatikan syarat pembentukan kelompok yang ideal. 

2. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan kelompok dan catat serta 

diskusikan dinamika kelompok yang berlangsung. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Agar memperlancar dalam megaji meteri di atas, maka : 

1. Bacalah terlebih dahulu materi tentang dinamika kelompok dalam 

psikologi sosial. 

2. Buatlah konsep kunci dan buat pengertian menurut pemahaman 

Anda. 
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E. Rangkuman 
Berkumpulnya sejumlah orang yang masing-masing tidak 

mempunyai tujuan akan membentuk suatu kerumunan, sedang 

berkumpulnya sejumlah orang yang saling berkaitan satu sama lain 

membentuk apa yang disebut kelompok. Kemantapan atau 

kekompakan suatu kelompok memang ditentukan oleh faktor-faktor 

pengikat. Kelompok dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai 

sudut pandangan, misalnya: besarnya, sifat interaksi sosialnya, 

tingkat keakraban hubungan antar anggotanya, variasi kepentingan 

anggota-anggotanya, jangka waktu kebersamaannya, organisasinya, 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Empat macam kelompok sosial 

dan beberapa kelompok bimbingan dan konseling: (1) Kelompok 

primer dan kelompok sekunder; (2) Kelompok psikologis dan 

kelompok sosial; (3) Ingroup dan outgroup; (4) Kelompok tertutup dan 

berkesinambungan. 
Unsur-unsur utama suasana kelompok yaitu antar hubungan 

dari semua orang yang terlibat dalam kelompok, dapat merupakan 

wahana dimana masing-masing anggota kelompok itu (secara 

perorangan) dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan 

berbagai reaksi dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan 

dirinya yang bersangkut-paut dengan masalahnya itu. Peranan 

kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para 

anggota kelompok, dan bahkan lebih dari itu, dalam batas-batas 

tertentu suatu kelompok dapat melakukan kegiatan tanpa kehadiran 

peranan pemimpin kelompok sama sekali. Lebih tegas dapat 

dikatakan bahwa anggota kelompok justru merupakan badan dan jiwa 

kelompok itu. Beberapa kesalahpahaman tentang bimbingan 

kelompok perlu dipahami oleh para guru pembimbing agar makna 

bimbingan kelompok dan konseling dalam arti yang sesungguhnya 

dapat dipahami secara tepat dan tidak dikacaukan oleh pengertian-

pengertian yang tidak pada tempatnya. 
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F. Tes Formatif 
1. Sebut dan jelaskan tiga bentuk pengumpulan orang-orang secara 

ringkas. 

2. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mewujudkan suatu kelompok. 

3. Jelaskan peran anggota kelompok dalam bimbingan kelompok. 

4. Kemantapan, kekompakan kelompok tergantung pada beberapa 

hal. Jelaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR 3 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah melakukan kegiatan belajar peserta pelatihan  dapat 

menjelaskan   tahap-tahap perkembangan kegiatan kelompok dalam 

bimbingan dan konseling kelompok. Adapun indikatornya, peserta 

pelatihan dapat: 

1. Menyebutkan tahapan bimbingan dan konseling kelompok. 

2. Mendeskripsikan kegiatan pada setiap tahapan bimbingan dan 

konseling kelompok 

3. Mendeskripsikan peran pimpinan dan anggota kelompok 

 

B. Uraian Materi 
Pada prinsipnya antara Bimbingan kelompok dan konseling kelompok 

terdapat perbedaan dan persamaan dalam penyelenggaraannya .  

Persamaan keduanya adalah tampak pada  tahap-tahap prosedurnya 

yang meliputi : 

1. Tahap Pembentukan 

Klien-klien dalam bimbingan dan konseling kelompok pada 

dasarnya adalah individu-individu normal yang tidak memerlukan 

perubahan kepribadian dalam penanganannya. Klien dalam 

bimbingan dan konseling kelompok dapat menggunakan interaksi 

dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan, serta 

mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku 

tertentu. Dalam memulai pembentukan  kelompok perlu adanya 

perencanaan yang matang. Oleh karena itu keberhasilan 

kelompok yang dibentuk tidak terlepas dari perencanaan dan 

pelaksanaan konseling kelompok itu sendiri. Berbagai ahli telah 

mengenali tahap-tahap perkembangan itu. Mereka memakai istilah 



 

 

6-38 Konseling Kelompok 

yang kadang-kadang berbeda namun pada dasarnya mempunyai 

isi yang sama.  

Beberapa tahapan dalam pembentukan kelompok adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan alasan-alasan pembentukan kelompok. 

Alasan yang jelas dan terarah merupakan kunci yang paling 

penting dalam merencanakan pembentukan suatu kelompok.  

b. Adanya konsep teori yang jelas yang mendasari pembentukan 

suatu kelompok. 

Ward (1982; 1985) mengungkapkan bahwa perlu adanya 

batasan dan kekuatan untuk membentuk suatu kelompok. 

Waldo (1985) mengungkapkan konsep teorinya melalui I / We / 

It. “I” sebagai individual yaitu interpersonal yang difokuskan 

pada kepercayaan, sikap dan perasaan tentang dirinya. “We” 

sebagai interpersonal yang menyangkut hubungan antara 

anggota kelompok. “It” sebagai dimensi ekstrapersonal yang 

menyangkut isu-isu, tugas-tugas atau menyangkut kelompok. 

c. Mempertimbangkan kondisi kehidupan sehari-hari 

pembentukan suatu kelompok perlu mempertimbangkan hal-

hal yang sifatnya spesifik, konkrit, dan tujuannya praktis serta 

prosedural. Pemimpin kelompok harus sensitif terhadap kondisi 

realita agar dapat mencegah reaksi-reaksi negatif dari para 

anggota kelompok. 

d. Mempublikasikan kelompok umtuk mendapatkan anggota 

kelompok yang potensial yang mau bergabung diperlukan 

publikasi kelompok agar diketahui secara umum 

(Corey&Corey, Corey 1992). 

e. Latihan awal/pre training dan seleksi anggota dan pimpinan 

kelompok. Kematangan dan kesiapan calon anggota kelompok 

menentukan keberhasilan suatu kelompok. Calon anggota 

yang potensial diseleksi melalui wawancara untu dapat dipilih 
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dan diterima. Salah satu cara untuk meyakinkan kesiapan 

calon anggota dilakukan latihan awal dengan cara 

memperkenalkan pada mereka apa yang diharapkan dari 

kelompok sebelum kelompok itu terbentuk. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi drop out pada saat kelompok sudah 

berlangsung (Zimpfer, 1991:284). 

(1) Tugas-tugas dalam memulai suatu kelompok 

Ada beberapa tugas yang harus dipenuhi selama sesi 

pertama suatu kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Menyepakati permasalahan yang dialami. 

b. Menetapkan tujuan dan kontrak. 

c. Menetapkan aturan-aturan kelompok. 

d. Menetapkan batasan-batasan. 

e. Mendorong perubahan kearah yang lebih baik antara 

anggota kelompok. 

(2) Memisahkan hal-hal yang berpotensi yang dapat 

menimbulkan masalah dalam kelompok, yaitu masalah-

masalah individu seperti orang yang memonopoli menarik diri, 

selalu memfokuskan pada orang lain, menggoda atau 

memperlihatkan tidak toleran (Edelwich & Brodsky, 1992) 

dengan memperhatikan adanya perbedaan karakteristik yang 

mungkin ditunjukkan oleh anggota kelompok, pemimpin 

kelompok dapat merencanakan dan mengatur kegiatan-

kegiatan selanjutnya (Jacobs, et al, 1994): Dan masalah-

masalah dalam prosedural kelompok, seperti kemungkinan 

terjadinya kecemasan, canggung, dan perasaan-perasaan 

tertentu yang dialami oleh anggota maupun pemimpin 

kelompok (Vander Kolk, 1985). Masalah-masalah dalam 

prosedural kelompok diantaranya adalah membuka kelompok. 

(3) Prosedur yang biasa digunakan untuk memulai suatu 

kelompok. 
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Tidak ada satu cara atau metode yang tepat yang dapat 

digunakan untuk mengatasi semua aspek yang berkenaan 

dengan memulai suatu kelompok karena setiap kelompok itu 

sifatnya unik. Secara umum ada beberapa hal yan g dapat 

dijadikan pegangan dalam memulai suatu kelompok yaitu 

kerjasama, kesepadanan, menghentikan atau memutuskan 

pembicaraan lebih menjelaskan dan memperjelas maksud. 

(4) Hak dan Kewajiban Anggota Kelompok. 

Hal-hal yang perlu dijelaskan kepada para anggota kelompok 

mengenai hak dan kewajibannya menurut Corey (1985) yaitu 

pernyataan yang jelas tentang tujuan kelompok; deskripsi 

tentang bentuk kelompok, prosedur dan peraturan-peraturan 

lainnya; kecocokan proses kelompok dengan kebutuhan 

anggota kelompok; kesempatan mencari informasi tentang 

kelompok yang akan dimasukinya, mengajukan pertanyaan 

dan menjajaki hal-hal yang menarik dalam proses kelompok; 

pernyataan yang menjelaskan pendidikan, latihan dan 

kualifikasi pemimpin kelompok; informasi tentang resiko 

psikologis dari keikutsertaan dalam konseling kelompok; 

pengetahuan tentang keterbatasan, kerahasiaan dalam 

kelompok; penjelasan tentang layanan yang dapat dan tidak 

dapat diberikan dalam kegiatan kelompok; bantuan dari 

pemimpin kelompok dalam mengembangkan tujuan-tujuan 

pribadi anggota kelompok; pemahaman yang jelas mengenai 

pembagian tanggung jawab antara pemimpin kelompok 

dengan anggota kelompok; dan diskusi mengenai hak dan 

kewajiban anggota kelompok. 

 
2. Tahap  peralihan  atau transisi 

Tahap transisi adalah suatu tahap setelah proses pembentukan 

dan sebelum tahap kerja kelompok. Dalam kelompok yang 
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diperkirakan berakhir 12-15 sesi, tahap transisi terjadi pada sesi 

kedua atau ketiga dan biasanya berlangsung satu samapai tiga 

pertemuan. Tahap ini terdiri dari dua bagian proses yang ditandai 

dengan ekspresi, sejumlah emosi dan interaksi anggota. Tahap 

transisi dimulai dengan periode kekacauan (storming) ada 

beberapa hal yang menjadi karakteristik dari storming yaitu 

berkaitan dengan hubungan antar teman, perlawanan, dan 

pemrosesan antar tugas, norma dan norming, ada perbedaan 

sekaligus hubungan antara konsep norma dan norming, norma 

adalah harapan-pharapan tentang perilaku anggota kelompok 

yang harus atau tidak harus dilakukan. Fungsi norma kelompok 

adalah untuk mengatur penampilan kelompok sebagi unit yang 

terorganisir dan mengarahkannya dalam tujuan-tujuannya. 

Norming adalah perasaan akan “kekitaan”, identitas, 

kekelompokan, kesatuan yang muncul ketika individu-individu 

merasa sebagai anggota suatu asosiasi atau organisasi yang 

besar dari dirinya. 

 
3. Tahap Kegiatan 

Tahapan kegiatan  merupakan tahap inti dari proses suatu 

kelompok dan merupakan kehidupan yang sebenarnya dari 

kelompok. Tahapan kegiatan selalu dianggap sebagai tahapan 

yang selalu produktif dalam perkembangan kelompok yang 

bersifat membangun (contructive nature) dan dengan pencapaian 

hasil yang baik (achievement of results) selama tahapan kerja 

hubungan anggota kelompok lebih bebas dan lebih 

menyenangkan. Hubungan antar anggota berkembang dengan 

baik (saling tukar pengalaman, membuka diri secara bebas, saling 

tanggap dan tukar pendapat, dan saling membantu). Dalam 

perkembangan kelompok, tahapan kegiatan   merupakan 

kekuatan therapeutik seperti keterbukaan terhadap diri sendiri dan 
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orang lain dan munculnya ide-ide baru yang membangun. Apapun 

yang menjadi tujuan, suatu kelompok yang sehat akan 

menampilkan keakraban, keterbukaan (self disclosure), umpan 

balik, kerja kelompok, konfrontasi dan humor. Perilaku-perilaku 

positif yang dinyatakan dalam hubungan interpersonal antar 

anggota akan muncul dalam hubungan sebaya (peer 

relationships). 

 
4. Tahap Pengakhiran 

Tahap pengakhiran  secara keseluruhan merupakan  akhir dari 

serangkaian pertemuan kelompok. Keseluruhan pengalaman yang 

diperoleh anggota selama proses kerja ini memerlukan perhatian 

khusus dari pimpinan kelompok, terutama ketika kelompok hendak 

dibubarkan. Pembubaran kelompok secara keselruhan idealnya 

dilakukan setelah tujuan kelompok tercapai. Tetapi adakalanya 

terjadi lebih cepat dari yang direncanakan atau yang disebut 

pembubaran dini. Sesungguhnya pembubaran kelompok dalam 

proses layanan kelompok bimbingan dan konseling adalah proses 

alamiah yang harus disadari oleh pimpinan dan anggota-

anggotanya, dan mereka diharapkan dapat mempersiapkan diri 

dengan sebaik mungkin untuk menghadapi pembubaran itu. Oleh 

karena itu kegiatan utama anggota kelompok, menjelang 

kelompok dibubarkan adalah (1) membayangkan kembali 

pengalaman mereka selama kerja kelompok berlangsung. (2) 

memproses kembali ingatannya. (3) mengevaluasi. (4) mengakui 

dan mengakomodasikan perasaan-perasaan anggota kelompok 

dan mengakomodasikan perasaan-perasaan anggota yang saling 

bertentangan dan (5) membantu anggota dalam membuat 

keputusannya secara kognitif untuk menghadapi masa depan. 

Oleh karena itu untuk mencapai sasaran pembubaran kelompok 

perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya menyangkut 
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persiapan dampak pembubaran terhadap anggota, kemungkinan 

pembubaran dini, prosedur pembubaran, masalah-masalah yang 

terkait dengan pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut 

tindak lanjut. 

 
5. Evaluasi Kegiatan 

Penilaian terhadap kegiatan konseling kelompok dapat dilakukan 

secara tertulis dimana para peserta diminta mengungkapkan 

perasaannya, harapannya, minat dan sikapnya terhadap berbagai 

hal, baik yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang 

menyangkut isi maupun proses) maupun kemungkinan 

keterlibatan mereka untuk kegiatan serupa selanjutnya. Pada 

tahap ini dilakukan tinjauan terhadap kualitas kegiatan kelompok 

dan hasil-hasilnya melalui pengungkapan kesan-kesan peserta. 

Kondisi UCA (Understanding Comfort Action) menjadi fokus 

penilaian hasil-hasil konseling kelompok. Penilaian dilakukan 

dalam tiga tahap yaitu penilaian segera (laiseg) dilakukan pada 

akhir setiap sesi layanan, penilaian jangka pendek (laijapen) dan 

penilaian janka panjang (laijapang) dilakukan pasca layanan 

secara lisan maupun tulisan. 

 

6. Operasionalisasi Langkah Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Ada perbedaan prinsip pelaksanaan dalam tahap-tahap layanan 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Lebih jelasnya lihat 

gambar berikut ini 
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Bagan : Persamaan dan Perbedaan Tahap-tahap dalam 

Bimbingan kelompok dan Konseling Kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Latihan 
Untuk lebih memahami materi di atas, peserta latihan dapat 

melakukan latihan sebagai berikut : 

1. Diskusikan operasionalisasi tahap-tahap bimbingan kelompok dan 

konseling kelompok. 

TAHAP I : 
PEMBENTUKAN 

TAHAP II: 
PERALIHAN 

TAHAP III: 
KEGIATAN 

           BIMBINGAN 
            KELOMPOK 
 
 
KELMPK          KLMPK 
BEBAS                TUGAS 
 
 
           TOPIK UMUM 

            KONSELING 
             KELOMPOK 
 
 
          KELOMPOK 
               BEBAS 
 
 
       MASALAH PRIBADI 

TAHAP IV : 
PENGAKHIRAN 
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2. Lakukan kegiatan simulasi bimbingan dan konseling kelompok dan 

catat serta diskusikan hasil pengamatan anda dalam kelompok. 

 

D. Lembar Kegiatan Peserta Pelatihan 
Agar memperlancar dalam mengaji materi di atas, maka : 

1. Bacalah terlebih dahulu materi tentang topik yang sama dari 

beberapa buku  sumber. 

2. Buatlah konsep kunci dan buat pengertian menurut pemahaman 

Anda. 

 

E. Rangkuman  
Dalam memulai pembentukan konseling kelompok perlu 

adanya perencanaan yang matang. Oleh karena itu keberhasilan 

kelompok yang dibentuk tidak terlepas dari perencanaan dan 

pelaksanaan konseling kelompok itu sendiri. Tahap transisi adalah 

suatu tahap setelah proses pembentukan dan sebelum tahap kerja 

kelompok. Dalam kelompok yang diperkirakan berakhir 12-15 sesi, 

tahap transisi terjadi pada sesi kedua atau ketiga dan biasanya 

berlangsung satu samapai tiga pertemuan. Tahapan kerja merupakan 

tahap inti dari proses suatu kelompok dan merupakan kehidupan 

yang sebenarnya dari kelompok. Pembubaran kelompok secara 

keseluruhan merupakan kegiatan tahap akhir dari serangkaian 

pertemuan kelompok.  

Pada evaluasi kegiatan dilakukan tinjauan terhadap kualitas 

kegiatan kelompok dan hasil-hasilnya melalui pengungkapan kesan-

kesan peserta. Kondisi UCA (Understanding Comfort Action) menjadi 

fokus penilaian hasil-hasil konseling kelompok. Penilaian dilakukan 

dalam tiga tahap yaitu penilaian segera (laiseg) dilakukan pada akhir 

setiap sesi layanan, penilaian jangka pendek (laijapen) dan penilaian 

janka panjang (laijapang) dilakukan pasca layanan secara lisan 

maupun tulisan. 
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F. Tes Formatif 
1. Sebutkan tahapan –tahapan dalam bimbingan dan konseling 

kelompok dan tujuannya masing-masing. 

2. Bilamanakah pemimpin kelompok diharapkan dapat tampil 

sebagai contoh dalam tahap pembentukan .? 

3. Apa ciri khas tahap peralihan? 

4. Kemukakan perbedaan yang prinsip dalam tahapan bimbingan 

kelompok dan konseling kelompok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V  KEGIATAN BELAJAR 4 
 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Kompetensi yang hendak dicapai melalui kegiatan belajar ini adalah : 

1. Peserta pelatihan dapat menyusun perencanaan bimbingan dan 

konseling kelompok. 

2. Peserta pelatihan dapat melaksanakan praktik bimbingan dan 

konseling kelompok. 
Adapun indikatornya meliputi : 

1. Peserta latihan dapat membuat operasionalisasi layanan 

bimbingan dan  konseling kelompok 

2. Peserta pelatihan terampil memraktikkan layanan bimbingan dan 

konseling kelompok. 

 

B. Uraian Materi 
Operasionalisasi layanan bimbingan dan konseling kelompok 

Layanan konseling kelompok hendaklah diselenggarakan secara 

tertib dan teratur dalam perencanaan dan pelaksanaannya, demi 

kelancaran dan kesuksesannya. Hal-hal berikut perlu mendapat 

perhatian sepenuhnya. 

No Komponen Konseling Kelompok 
1. Perencanaan 1. Membentuk kelompok 

2. Mengidentifikasi dan meyakinkan klien 
tentang perlunya masalah dibawa ke 
dalam layanan bimbingan dan konseling 
kelompok. 

3. Menempatkan klien dalam kelompok. 
4. Menyusun jadwal kegiatan. 
5. Menetapkan prosedur layanan. 
6. Menetapkan fasilitas layanan. 
7. Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

2. Pelaksanaan 1. Mengkomunikasikan rencana layanan 
bimbingan dan  konseling kelompok. 

2. Mengorganisasikan kegiatan layanan 
bimbingan dan  konseling kelompok. 
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3. Menyelenggarakan layanan bimbingan 
dan  konseling kelompok melalui tahap-
tahap pelaksanaannya: 
a. pembentukan 
b. peralihan 
c. kegiatan 
d. pengakhiran 

3. Evaluasi 1. Menetapkan materi evaluasi. 
2. Menetapkan prosedur evaluasi. 
3. Menyusun instrumen evaluasi. 
4. Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi. 
5. Mengolah hasil aplikasi instrumen.  

4. Analisis Hasil 
Evaluasi  

1. Menetapkan norma/standar analisis. 
2. Melakukan analisis. 
3. Menafsirkan hasil analisis. 
 

5. Tindak Lanjut 1. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. 
2. Mengkomunikasikan rencana tindak 

lanjut kepada pihak terkait. 
3. Melaksanakan rencana tindak lanjut. 

6. Laporan 1. Menyusun laporan layanan bimbingan 
dan  konseling kelompok. 

2. Menyampaikan laporan kepada pihak 
terkait. 

3. Mendokumentasikan laporan layanan. 
 

Agar lebih jelas berikut ini disajikan suatu model operasionalisasi  

kegiatan layanan bimbingan dan konseling kelompok berupa langkah-

langkah seorang konselor dalam memimpin kegiatan tersebut: 

TAHAPAN  BKp & KKp LANGKAH-LANGKAH KONSELOR 
PEMBENTUKAN 1. Menerima kehadiran secara terbuka dan 

mengucapkan terima kasih. 
2. Memimpin berdoa. 
3. Menjelaskan pengertian dan tujuan 

bimbingan  /konseling kelompok. 
4. Menjelaskan cara pelaksanaan 

bimbingan/konseling kelompok. 
5. menjelaskan asas-asas bimbingan dan 

konseling kelompok ( Khusus pada 
konseling kelompok perlu ikrar untuk 
menjaga kerahasiaan). 

6. Membuat kesepakatan waktu. 
7. Perkenalan dan permainan 
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PERALIHAN 1. Menjelaskan kembali kegiatan 
bimbingan/konseling kelompok. 

2. Menanyakan kesiapan kelompok 
untuk melanjutkan kegiatan. 

3. Mengenali suasana kelompok 
tentang kesiapan kelompok dan 
mengatasi masalah yang muncul dari 
kelompok. 

KEGIATAN 1. Memberi contoh topik tugas dan 
bebas dalam bimbingan kelompok 
atau contoh masalah pribadi dalam 
konseling kelompok. 

2. Dalam bimbingan kelompok : untuk 
topik tugas topik diberikan oleh 
konselor sedang untuk topik bebas 
anggota kelompok diberi kesempatan 
secara bergantian menyampaikan 
usulan topik yang akan dibahas. 
Dalam konseling kelompok : anggota 
kelompok dipersilakan 
mengemukakan masalah pribadi 
masing-masing secara bergantian. 

3. memfasilitasi anggota kelompok 
untuk menetapkan topik dan atau 
masalah pribadi yang akan dibahas. 

4. Membahas masalah hingga tuntas. 
5. Selingan ( bila diperlukan) 
6. Penyimpulan 

PENGAKHIRAN 1. Menyampaikan bahwa bimbingan/ 
konseling kelompok akan diakhiri 

2. Melakukan penilaian segera 
3. Melakukan pembahasan kegiatan 

lanjutan 
4. Memberikan ucapan terima kasih 
5. Memimpin doa penutup 
6. Perpisahan 
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C. Latihan 
Untuk mencapai kompetensi di atas, peserta pelatihan dapat 

melakukan latihan sebagai berikut : 

1. Melakukan latihan penyusunan operasionalisasi penyelenggaraan 

layanan bimbingan dan konseling kelompok kemudian 

didiskusikan dengan teman sejawat. 

2. Melakukan simulasi bimbingan dan konseling kelompok dengan 

diamati oleh teman sejawat. 

 

D. Lembar Kegiatan 
Agar memperlancar dalam berlatih di atas, maka : 

1. Cermati dan camkan pedoman langkah-langkah penyelenggaraan 

pelayanan bimbingan dan konseling kelompok. 

2. Mintalah umpan balik dari teman yang mengamati proses simulasi 

Anda. 

3. Analisislah umpan balik dan gunakan untuk memperbaiki 

penampilan selanjutnya. 

4. Gunakan peralatan audiovisual untuk merekam proses simulasi 

Anda 

 

E. Rangkuman  
Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling 

kelompok, pada prinsipnya perlu direncanakan dengan menyusun 

rancangan operasionalisasi yang di dalamnya mencakup komponen : 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan laporan. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

Kegiatan Belajar 1 
No 1.  Bimbingan dan konseling kelompok adalah layanan bimbingan 

yang menempuh cara mengaktifkan dinamika kelompok untuk 

membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan  

pribadi dan/atau pengentasan masalah individu yang menjadi 

peserta kegiatan kelompok. (Bobot : 20) 

No 2. Perbedaan antara bimbingan kelompok, konseling kelompok dan 

psikoterapi : (Bobot 30) 

Aspek  Bimb. kelompok Kons.kelompok Psikoterapi 

Fungsi 

 

Pencegahan, 

Pengembangan  

Pengentasan  Penyembuhan 

 

Anggota  Semua individu 

normal 

Individu normal 

bermasalah 

Penderita 

neurotis/psikotis 

Interaksi  Tidak terlalu 

mendalam 

Relatif 

mendalam 

Mendalam dan 

klinis 

Jumlah 

anggota 

10-15 orang  Maksimum 10 

orang 

5 – 8 orang 

 
No 3. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 

kemampuan komunikasi peserta layanan. Sedang tujuan 

khususnya adalah: (1) terkembangkannya perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan dan sikap terarah keapada tingkah laku 

khususnya dalam persosialisasi/komunikasi, dan (2) 

terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan 

diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-

individu lain peserta pada layanan konseling kelompok khususnya. 

(Bobot 30) 
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No 4.  Kekuatan konseling kelompok dibanding konseling individual 

adalah bahwa pada konseling kelompok terdapat faktor kuratif 

seperti: belajar perilaku baru, kesempatan luas berkomunikasi, 

mempelajari ketarampilan sosial, saling membantu dan sebagainya. 

Di samping itu konseling kelompok lebih efisien.(Bobot : 20) 

 

Kegiatan Belajar 2 
No 1 Bentuk kelompok meliputi : 

• Kelompok primer dan kelompok sekunder yaitu kelompok yang 

anggota-anggotanya bertemu secara langsung, hubungannya 

akrab, saling membantu dan bersama-sama memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

• Kelompok In-group dan out-group. Kelompok in-group adalah 

kelompok dimana individu-individu anggotanya dengan sadar 

mengidentifikasi dirinya, melibatkan dirinya, dan diikutsertakan 

dalam kegiatan-kegiatan kelompoknyasedang out-group 

sebaliknya. 

• Kelompok tertutup dan berkesinambungan 

Kelompok tertutup adalah kelompok yang jumlah 

anggotanya tetap yaitu individu-individu yang dari awal sampai 

akhir menjadi anggota kelompok tersebut. Individu lain tidak boleh 

masuk ikut kegiatan kelompok selama proses kelompok 

berlangsung. 

Kelompok berkesinambungan juga sering disebut dengan 

nama kelompok terbuka, adalah kelompok yang anggotanya dapat 

bertambah selama proses kelompok  (bobot : 20) 

No 2 Faktor-faktor pembentuk kelompok adalah: 

 Interaksi antara orang-orang yang ada didalam kumpulan atau 

kerumunan itu. 

 Ikatan emosional sebagai pernyataan kebersamaan. 

 Tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. 
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 Kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau 

kepentingan bersama. 

 Norma yang diakui dan diikuti oleh mereka yang terlibat 

didalamnya. (bobot : 30) 

No 3 Peranan Anggota Kelompok 

Peranan yang hendaknya dimainkan oleh anggota kelompok agar 

dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok  itu benar-benar 

seperti yang diharapkan ialah:  

• membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar 

anggota kelompok. 

• Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam 

kegiatan kelompok. 

• Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya 

tujuan bersama. 

• Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha 

mematuhinya dengan baik. 

• Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam 

keseluruhan kegiatan kelompok. 

• Mampu berkomunikasi secara terbuka. 

• Berusaha membantu anggota lain. 

• Memberi kesempatan kepada anggota lain untuk juga  

menjalankan peranannya. 

• Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. (bobot : 35) 

No 4. Faktor-faktor yang memengaruhi kemantapan dan kekompakan 

kelompok adalah : (1) jenis kelompok, (2) umur, (3) kepribadian dan 

(4) hubungan awal.(bobot : 15) 
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Kegiatan Belajar 3 
No 1   Tahapan dalam bimbingan dan konseling kelompok adalah : 

Tahapan  Tujuan 
1. Pembentukan Bertujuan pengenalan, pelibatan diri dan 

pemasukan diri anggota kelompok 
2. Peralihan Tujuan menjembatani antara pembentukan 

dan kegiatan juga membaca kesiapan 
kelompok 

3 Kegiatan Bertujuan membahas masalah dan atau 
topik secara mendalam dan tuntas 

4 Pengakhiran Bertujuan menilai proses dan menentukan 
tindak lanjut 

(bobot : 40) 

No 2 Penampilan konselor sebagai pemimpin kelompok yang bisa 

dijadikan model pada tahap pembentukan adalah penampilan 

perilaku dan komunikasi yang mengandung unsur penghormatan 

kepada anggota kelompok, ketulusan hati, kehangatan dan 

empati.(bobot : 20) 

 

No 3. Ciri khas tahap transisi adalah adanya  periode kekacauan 

(storming) ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari 

storming yaitu berkaitan dengan hubungan antar teman, 

perlawanan, dan pemrosesan antar tugas dan norma.( bobot : 20) 

No 4. Perbedaan prinsip tahap antara bimbingan dan konseling kelompok 

adalah pada tahap kegiatan, yaitu pada substansi pembahasan 

Jika bimbingan kelompok adalah topik yang bersifat umum ( bisa 

tugas atau bebas) sedang pada konseling kelompok adalah 

masalah pribadi anggota kelompok. (bobot : 20) 



GLOSARIUM 
 

Bimbingan kelompok: layanan bimbingan konseling yang membahas 
topik umum yang aktual. 
 
Dinamika kelompok: kekuatan yang mendorong kehidupan kelompok 
 
In-group: kelompok di mana anggota secara sadar melibatkan diri di 
dalamnya. 
 
Katarsis: pencurahan luapan emosial individu. 
 
Kerumunan: kumpulan sejumlah orang yang masing-masing tidak 
mempunyai hubungan. 
 
Kelompok: kumpulan sejumlah orang yang saling terkait atau mempunyai 
hubungan satu dengan lainnya. 
 
Kelompok primer: kelompok yang anggotanya langsung bertemu dan 
mengembangkan keakraban. 
 
Kelompok sekunder: kelompok yang terbentuk tidak langsung dan 
bersifat formal. 
 
Kompetensi pemimpin: kecakapan yang dimiliki pimpinan kelompok 
untuk mengelola dinamika kelompok. 
 
Konseling kelompok: layanan bimbingan dan konseling yang berfungsi 
pengentasan melalui pembahasan masalah pribadi anggota kelompok. 
 
Keterampilan sosial: keterampilan individu dalam melakukan komunikasi 
sosial. 
 
Laiseg: layanan penilaian segera yang diberikan langsung setelah 
berlangsungnya layanan. 
 
Laijapen: layanan penilaian jangka pendek yang diberikan untuk menilai 
kemajuan klien setelah melakukan kontrak kegiatan konseling. 
 
Mikrokosmik sosial: lingkup sempit hubungan sosial individu 
 
Out-goup: individu yang tidak melibatkan diri atau diikut sertakan dalam 
kegiatan kelompok. 
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Psikoterapi: terapi psikologis yang ditujukan untuk penderita neurosis 
atau psikosis, dapat menggunakan pendekatan individual maupun 
kelompok. 
 
Topik bebas: Topik yang dibahas oleh kelompok yang muncul dari 
anggota kelompok. 
 
Topik tugas: Topik yang dibahas oleh kelompok yang sudah ditentukan 
oleh pemimpin kelompok. 
 
Ukuran kelompok: tingkat kuantitas anggota kelompok yang dihitung dari 
jumlahnya. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi 

Layanan bimbingan klasikal adalah suatu layanan bimbingan 

yang sasaran siswanya lebih banyak dibandingkan dengan layanan 

kelompok maupun individual. Layanan klasikal ini akan lebih bersifat 

preventif, artinya layanan ini dapat diberikan tanpa menunggu 

munculnya suatu masalah. Disamping itu juga dapat bersifat 

preservatif, artinya sebagai upaya untuk menjaga agar kondisi yang 

sudah baik tetap baik.  

Dengan layanan klasikal ini justru diharapkan akan dapat 

menekan sekecil mungkin munculnya masalah-masalah para siswa di 

sekolah. Semestinya memang layanan  klasikal ini  tidaklah bersifat 

insidental, namun haruslah terprogram, sehingga tujuan untuk 

menenkan sekecil mungkin masalah siswa yang muncul akan tercapai. 

  

B. Prasyarat 
Untuk dapat memberikan layanan bimbingan seorang 

pembimbing hendaknya telah menguasai materi tentang keterampilan 

dasar konseling dan pemahaman individu. Dengan pemahaman dua 

materi tersebut berarti pembimbing telah memahami dan terampil 

membina hungan baik, mengumpulkan data, mengolah data, 

menganalisis data, membuat kesimpulan, merefleksikan perasaan, 

mengidentifikasi masalah, mendiagnosis, merancang prognosis, 

melakukan treatmen dan tindak lanjut.  

 

C. Petunjuk Belajar 
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Klasikal 

Konselor atau tenaga Bimbingan akan dapat melakukan kegiatan 

layanan klasikal dengan baik manakala memperhatikan rambu-rambu 
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penyelenggaraannya. Namun sebelumnya seorang konselor atau 

tenaga Bimbingan dapat membedakan tatkala melaksanakan 

fungsinya, dalam megajar dan memberikan bimbingan, perbedaan 

tersebut terletak pada: 

1. Saat mengajar, guru memberikan disiplin dengan menggunakan 

larangan dan keharusan, hukuman dan ganjaran. Sedangkan 

dalam bimbingan, konselor tidak dibenarkan menggunakan disiplin 

sebagai cara kerjanya. Dalam bimbingan sangat diutamakan 

hubungan baik, simpati murid kepada konselor, kepercayaan 

sebagai dasar keterbukaan murid tersebut. Pemberlakuan disiplin 

dalam mengajar dapat mempersulit hubungan baik, dengan disiplin 

murid akan takut, segan dan ada kemungkinan merasa tidak 

senang kepada guru. 

2. Sebagai konselor, harus memusatkan perhatian terhadap dua 

tugas yang sama berat, mengajar dan membimbing. Apabila ke dua 

tugas tersebut dilaksanakan dengan baik maka membutuhkan 

banyak tenaga dan perhatian. Sehingga konselor cenderung lebih 

mengutamakan salah satu tugasnya, mengajar atau membimbing. 

3. Tidak semua guru mempunyai kemampuan serta sifat-sifat pribadi 

yang cocok untuk memberikan bimbingan. Sebagai seorang 

konselor, ia harus berminat untuk bekerja sama dengan murid 

menghargai pribadi murid, dapat berkomunikasi dengan murid, 

tertarik akan masalah murid, dapat dan ia sendiri tidak mempunyai 

masalah-masalah sosial yang menggangu. 

4. Untuk dapat melaksanakan tugas bimbingan dengan baik 

membutuhkan pengembangkan dan peningkatan yang teratur baik 

berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan dalam bimbingan 

dan konseling. 

  Sedangkan rambu-rambu yang harus diperhatikan seorang 

konselor tatkala melakukan kegiatan bimbingan klasikal, adalah: 
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1. Sebelum memutuskan untuk melakukan bimbingan klasikal, 

konselor hendaknya melakukan identifikasi masalah yang menjadi 

kebutuhan murid, seperti bidang bimbigan pribadi, sosial atau 

bidang yang lainnya dan membuat satuan layanan termasuk 

melakukan pemilihan metode dan media yang akan digunakan. 

2. Pada tahap awal, konselor melakukan pembinaan rapport untuk 

mengkondisikan suasana kelas supaya siap untuk menerima 

bimbingan. Rapport ini dapat dilakukan dengan memberikan salam, 

menyapa murid untuk menanyakan kondisi mereka, dan melakukan 

apersepsi terhadap topik bimbingan yang akan diberikan. Tahap 

proses, konselor memfokuskan pada topik yang akan dibahas dan 

bentuk penyampaiannya sangat ditentukan dengan metode yang 

akan digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah: a) Masalah 

kegiatan bimbingan ini berkaitan dengan perkembangan murid 

yang biasanya tidak dibahas dalam pembelajaran, b) Pembahasan 

masalah ini diharapkan membawa perubahan dalam sikap murid, 

sehingga pelaksanaannya lebih banyak mengikutsertakan murid. 

Tahap pengakhiran/penutup, a) Konselor melakukan 

”penilaian”untuk mengetahui tingkat pemahaman dan lebih utama 

pada perubahan sikap yang ada pada murid pasca diberikan 

bimbingan. b) Sebelum bimbingan diakhiri, konselor perlu 

melakukan simpulan terhadap topik yang dibahas tadi, dengan 

tujuan untuk menegaskan terhadap materi yang dibahas sehingga 

diharapkan pelaksanakan bimbingan ini sesuai dengan tujuan yang 

telah dirumuskan.  

 

D. Kompetensi Dan Indikator 
Kompetensi konselor profesional meliputi, Penguasaan konsep 

dan praksis pendidikan, Kesadaran dan komitmen etika professional, 

Penguasaan konsep perilaku dan perkembangan individu, 

Penguasaan konsep dan praksis asesmen, Penguasaan konsep dan 
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praksis bimbingan dan konseling, Pengelolaan program bimbingan dan 

konseling, Penguasaan konsep dan perilaku riset dalam bimbingan 

dan konseling.  

Dalam buku ajar ini menekankan pada sebagian penguasaan 

konsep dan praksis bimbingan dan konseling, yaitu tentang teknik-

teknik bimbingan klasikal.  

Indikator keberhasilan adalah para peserta pelatihan menguasai 

minimal 75 % dari konsep-konsep bimbingan klasikal, mampu 

merancang, dan melaksanakan bimbingan klasikal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II KEGIATAN BELAJAR 1 
HAKEKAT BIMBINGAN KLASIKAL 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini mahasiswa diharapkan    

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian bimbingan klasikal menurut konsep 

maupun dengan bahasa sendiri 

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan bimbingan klasikal 

c. Mendeskripsikan unsur-unsur keberhasilan pelaksanaan 

bimbingan klasikal 

 

2. Indikator 

a. Mahasiswa dapat menyatakan pikirannya tentang hakekat 

bimbingan klasikal  

b. Mahasiswa menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan 

bimbingan klasikal 

c. Mahasiswa dapat mambedakan beberapa unsur bimbingan 

klasikal  
 

B. Uraian Materi 
Hakekat Bimbingan Klasikal 

Secara umum hakekat bimbingan dalam pendidikan di sekolah 

adalah proses memberikan bantuan kepada para siswa, dengan 

memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan tentang 

kesulitan yang dihadapai dalam rangka perkembangan yang optimal, 

sehingga mereka dapat memahami diri, mengarahkan diri dan 

bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan dengan keadaan 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Dapat pula dinyatakan hakekat 

bimbingan dalam pendidikan di sekolah adalah proses memberikan 

bantuan kepada siswa agar mereka sebagai pribadi memiliki 

pemahaman yang benar akan diri pribadinya dan dunia sekitarnya, 
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mengambil keputusan untuk melangkah maju secara optimal dalam 

perkembangannya, dan agar dapat menolong dirinya sendiri dalam 

menghadapi, memecahkan masalah-masalahnya. 

Inti dari kegiatan bimbingan di sekolah terletak pada 

pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Keberhasilan suatu program akan 

ditentukan oleh keefektifan pelaksanaan bimbingan. Keefektifan 

pelaksanaan bimbingan itu sendiri akan lebih banyak ditentukan oleh 

ketepatan menggunakan teknik bimbingan di samping kemampuan 

dan keterampilan petugas-petugasnya. Layanan bimbingan di sekolah 

dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal. 

Layanan bimbingan klasikal yaitu layanan bimbingan yang sasarannya 

pada seluruh siswa dalam kelas atau gabungan dari beberapa kelas. 

Layanan klasikal ini lebih bersifat preventif dengan tujuan menjaga 

agar tidak muncul masalah atau menekan munculnya masalah siswa. 

Di samping menjaga agar tidak muncull masalah layanan klasikan ini 

juga merupakan usaha untuk menjaga agar keadaan yang sudah baik 

agar tetap baik (preservatif). Layanan klasikal ini dapat berupa layanan 

informasi, orientasi, konten serta layanan penempatan dan penyaluran. 

Untuk mencapai hasil bimbingan yang efektif, maka sangat 

diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai 

mengenai berbagai teknik bimbingan klasikal. Pada kajian berikut akan 

di bahas beberapa teknik-teknik bimbingan klasikal antara lain: home 

room,  diskusi kelompok, pengajaran bimbingan, kelompok kerja, 

pengajaran perbaikan, sosio dan psikodrama, ceramah bimbingan, 

karya wisata, dan organisasi murid.   

 

C. Latihan 
Jelaskan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang: 

1. Hakekat bimbingan klasikal! 

2. Tujuan bimbingan klasikal! 
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D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Prasyarat: telah lulus dalam M.K. Dasar-dasar BK, Keterampilan 

Dasar Konseling 

3. Langkah Kegiatan:  

a. Mahasiswa masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Mahasiswa mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Mahasiswa membentuk kelompoknya masing-masing sesuaii 

arahan konselor 

d. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas 

kelompok 

e. Mahasiswa mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Mahasiswa mendeskripsikan tugas lanjutan 

4. Hasil: Mahasiswa memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  

 

E. Rangkuman 
Hakekat bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan 

kepada siswa, dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan 

adanya suatu masalah yang dihadapi, dalam rangka pengembangan 

diri secara optimal. 

Layanan klasikal ini lebih bersifat preventif dengan tujuan 

menjaga agar tidak muncul masalah atau menekan munculnya 

masalah siswa. Di samping menjaga agar tidak muncull masalah 

layanan klasikan ini juga merupakan usaha untuk menjaga agar 

keadaan yang sudah baik agar tetap baik (preservatif). Layanan 

klasikal ini dapat berupa layanan informasi, orientasi, konten serta 

layanan penempatan dan penyaluran. 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Tugas:  Menyikapi layanan bimbingan di sekolah yang diberikan oleh 

guru bidang studi.   



 

 

BAB III KEGIATAN BELAJAR 2 
HOME ROOM 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini mahasiswa diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian home room menurut konsep maupun 

dengan bahasa sendiri 

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan home room 

c. Mendeskripsikan langkah-langkah home room 

d. Melaksanakan home room 

2. Indikator 

a. Mahasiswa dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian 

home room  

b. Mahasiswa menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan home 

room 

c. Mahasiswa dapat mambedakan setiap jenis langkah home room  

d. Mahasiswa mampu dan trampil menyelenggarakan home room 

 
B. Uraian Materi 

 
Program Home Room 

Home room merupakan tektik bimbingan klasikal yangbertujuan 

agar guru atau petugas bimbingan dapat mengenal murid-muridnya 

secara lebih mendalam, sehingga dapat membantunnya secara efektif. 

Pengelompokan murid-murid dalam home room ini  dapt berdasarkan 

tingkatan kelas yang sama maupun merupakan gabungan dari 

berbagai tingkatan kelas. Jumlah anggota kelompok dapat berupa 

kelompok kecil, maupun kelompok besar dalam satu kelas. Home 

room dilaksanakan berdasarkan suatu jadwal tertentu dalam ruang-

ruang yang sudah ditentukan. Kegiatan dalam home room ini dilakukan 

dalam suatu situasi dan suasana bebas tanpa adanya tekanan 

memungkinkan murid-murid untuk melepaskan perasaannya dan 
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mengutarakan pendapatnya yang tidak mungkin tercetuskan pada 

pertemuan-pertemuan formal. Program home room dapat dilakukan 

secara periodik dapat pula secara insidental sesuai denga kebutuhan. 

Yang perlu diperhatikan dalam home room ini adalah membuat 

suasana kelas seperti suasana di rumah. Hubungan antara anak 

dengan pembimbing dapat diupayakan seperti hubungan antara anak 

dan orang tua. Dengan hubungan semacam ini diharapkan para siswa 

secara bebas mengemukakan isi hatinya kepada pembimbing. 

Pembimbing hendaknya memposisikan sebagai orang tua yang 

dengan penuh kasih sayang menampung keluhan, usulan dan 

keinginan siswa. 

Secara singkat dapat disebutkan bahwa home room cenderung 

berfungsi ”menyesuaikan”. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

masalah dan dapat pula membantu siswa mampu menghadapai dan 

mengatasi masalahnya. Dengan demikian home room sebagai teknik  

bimbingan klasikal dapat pula menampung dan menangani berbagaii 

masalah, sedangkan sifatnya dapat preventif, kuratif dan korektif. 

 
 
C. Latihan 

Coba saudara identifikasikan masalah-masalah yang muncul pada 

kegiatan home room! 

 
D. Lembar Kegiatan 

 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Mahasiswa masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Mahasiswa mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Mahasiswa membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 
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d. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas 

kelompok 

e. Mahasiswa mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Mahasiswa mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Mahasiswa memiliki kompetensi  seperti yang diharapkan. 

 

E. Rangkuman  
Home room merupakan salah satu teknik bimbingan kalsikal 

yang digunakan untuk mengenal lebih dalam tentang siswa. Home 

room dilakukan melalui kelompok besar atau kelompok kecil  secara 

periodik ataupun insidental dalam ruang-ruang yang ditentukan. Dalam 

home room diciptakan suasana yang kondusif dalam mana mahasiswa 

dapat bebas berekspresi, spontan, tetap menjaga atika dan norma 

yang berlaku. Hubungan konselor dan mahasiswa seperti hubungan 

ortu dan anak yang bersifat preventif, kuratif dan korektif. 

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
      Tugas: Menyikapi munculnya “gank-gank” remaja   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3 
DISKUSI KELOMPOK 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi: Setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian diskusi kelompok   

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan diskusi kelompok  

c. Mendeskripsikan ketentuan  diskusi kelompok  

d. Melaksanakan  diskusi kelompok 

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian  

diskusi kelompok menurut konsep dan dengan bahasa sendiri 

b. Peserta menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan  diskusi 

kelompok 

c. Peserta  dapat menyebutkan beberapa ketentuan diskusi 

kelompok    

d. Peserta mampu dan trampil menyelenggarakan  diskusi 

kelompok 

 
 

B. Uraian Materi 
Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok merupakan merupakan salah satu bentuk 

bimbingan klasikal, yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil 

(antara 5-10 orang). Masalah yang didiskusikan biasanya telah 

ditentukan oleh pembimbing. Waktu yang dipergunakan tergantung 

pada jenis masalah, banyaknya masalah serta pengalaman dan 

kemampuan para murid. Pada umumnya diskusi kelompok 

berlangsung antara 30-60 menit. Diskusi ini akan lebih efektif apabila 

murid-murid mempunyai pengalaman yang cukup banyak mengenai 
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masalah yang didiskusikan. Pembicaraan suatu masalah dalam 

kelompok diskusi sangat berguna karena masing-masing murid dapat 

mengambil manfaat dari pengalaman dan gagasan teman. Suasana 

dan situasi diskusi tidak seperti home room, namun juga tidak boleh 

terlalu formal. 

Diskusi kelompok akan semakin efektif apabila anggotanya 

memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah 

secara berhasil. Diskusi kelompok sangat berguna bagi anggota untuk 

belajar atau memetik pengalaman, gagasan-gagasan dari teman 

dalam kelompok. Sama seperti dalam home room, suasana diskusi 

kelompok diupayakan untuk kondusif sehingga dapat mendorong 

anggota untuk eksplorasi diri. Dalam diskusi kelompok, peserta dapat 

belajar beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai 

karakteristik individu. Tujuan pokok diskusi kelompok adalah untuk 

pemecahan masalah sehingga diskusi kelompok adalah suatu bentuk 

kelompok yang lebih  bersifat kuratif maupun korektif.   

 

C. Latihan 
Bandingkan antara diskusi kelompok dengan home room apabila 

dilihat dari segi tujuan yang ingin dicapai? 

 
D. Lembar Kegiatan 

1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok 

e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta mendeskripsikan tugas lanjutan 



 

 

7-13 Bimbingan Klasikal

3. Hasil: Peserta menampilkan kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
 

E. Rangkuman  
 Diskusi kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan 

kelompok yang dilakukan dalam kelompok kecil yang anggotanya 

antara 5 – 10 orang. Topik yang dibicarakan dalam diskusi kelompok 

biasanya ditentukan oleh guru BK/Konselor. Waktu yang diperlukan 

dalam disukusi kelompok tergantung dari berat ringannya masalah 

yang dibicarakan dan kemampuan sera pengalaman anggota dalam 

mendiskusikan masalah tetapi umumnya berkisar antara 30 sampai 60 

menit atau setara satu jam pelajaran. Bila waktu yang tersedia terlalu 

singkat maka proses diskusi akan sangat tergesa, sebaliknya bila 

waktunya terlalu lama maka proses diskusi kelompok akan terasa 

membosankan. Diskusi kelompok akan semakin efektif apabila 

anggotanya memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan 

berbagai masalah secara berhasil. Diskusi kelompok sangat berguna 

bagi anggota untuk belajar atau memetik pengalaman, gagasan-

gagasan dari teman dalam kelompok. Sama seperti dalam home room, 

suasana diskusi kelompok diupayakan untuk kondusif sehingga dapat 

mendorong anggota untuk eksplorasi diri. Dalam diskusi kelompok, 

peserta dapat belajar beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan 

berbagai karakteristik individu. Tujuan pokok diskusi kelompok adalah 

untuk pemecahan masalah sehingga diskusi kelompok adalah suatu 

bentuk kelompok yang bersifat kuratif.   

 
F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  

      Tugas: Diskusikan dalam kelompok Anda bagaimana 

menghadapi siswa   yang memiliki masalah spesifik seperti tersangkut 

perkara kriminal,  berurusan dengan polisi, terlibat narkoba atau obat-

obat terlarang 



 

 

BAB V KEGIATAN BELAJAR 4 
PENGAJARAN BIMBINGAN 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi 

Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan     

mampu:   
a. Mendefinisikan pengertian pengajaran bimbingan   

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan  pengajaran bimbingan    
c. Mendeskripsikan langkah-langkah  pengajaran bimbingan   

d. Trampil melaksanakan  pengajaran bimbingan   
 

2. Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian 

pengajaran bimbingan menurut konsep dan dengan bahasa 
sendiri   

b. Peserta menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan 

pengajaran bimbingan 

c. Peserta dapat mambedakan teknik pengajaran bimbingan 
dengan pembelajaran mata pelajaran   

d. Peserta mampu dan trampil menyelenggarakan pengajaran 

bimbingan  

 
B. Uraian Materi 

Pengajaran Bimbingan 
Teknik bimbingan kelompok ini dilakukan pada kelompok murid 

yang sudah dibentuk untuk keperluan pengajaran. Ini berarti bahwa 

bimbingan dilakukan dalam kelompok-kelompok kelas yang telah ada. 

Pembimbing masuk dalam kelas seperti guru biasa, namun tidak 

mengajarkan mata pelajaran seperti dalam silabus, melainkan 
menyampaikan dan membahas masalah bimbingan, seperti cara-cara 

belajar yang efektif, pendidikan seksual, masalah narkotika, hubungan 

muda-mudi, perkembangan remaja, kesehatan mental, penyesuaian 
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diri, kelanjutan studi.  Dalam kegiatan ini yang lebih diutamakan adalah 
pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan murid berkenaan dengan 

perkembangan pribadi dan sosialnya. Sehingga pembimbing lebih 
berfungsi sebagai pendidik daripada pengajar, walaupun layanan 

bimbingan diberikan seperti ”pelajaran”. Pembimbing hendaknya 

benar-benar dapat memilih topik yang dibutuhkan murid, sehingga 

semua murid diharapkan aktif atau ada keterlibatan dari para murid 
yang berdampak suasana kelas cukup bebas namun terarah. Dengan 

proses layanan seperti ini murid tidak sekedar mendapat 

”pengetahuan” namun ada perubahan dalam sikap dan tingkah laku. 

Nampak di sini bahwa bimbingan dapat berfungsi menyalurkan, 
mengadaptasi maupun menyesuaikan. Tujuannya dapat berupa 

mengidentifikasi masalah serta menghadapi dan memecahkan 

masalah. Dengan demikian teknik bimbingan ini dapat melayani 

berbagai masalah, baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun 
korektif. 

 
C. Latihan 

Berikan contoh topic pengajaran bimbingan yang bersifat preventif. 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 
2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 
arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

e. Peserta  mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 
3. Hasil: Mahasiswa memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
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E. Rangkuman 
Pengajaran bimbingan merupakan salah satu teknik dalam 

bimbingan klasikal yang diselenggarakan untuk siswa yang sengaja 
dibentuk untuk kepeluan pengajaran misalnya mengajarkan cara-cara 

membaca efektif bagi siswa yang menemui kesulitan membaca suatu 

teks bacaan atau membaca buku ajar. Dapat juga pelajaran bimbingan 

dikenakan pada siswa-siswa dalam kelompok-kelompok kelas yang 
sudah ada sehingga Guru BK/konselor masuk ke kelas seperti guru 

bidang studi tetapi tetap tidak tampil sebagai pengajar tetapi lebih 

kepada memberi layanan (to serve) untuk menyampaikan materi yang 

akan diajarkan seperti pendidikan seksual, etika pergaulan, bahaya 
narkotika, kesehatan mental, pertumbuh-perkembangan pribadi, 

bahayanya “gank” negatif, dan sebagainya. Tekanan dalam pelajaran 

bimbingan adalah terpenuhinya kebutuhan informasi atau kebutuhan 

informasi spikologis lainnya dalam rangka pertumbuh-kembangan. 
Guru BK/konselor lebih tampil sebagai pendidik katimbang pengajar 

agar misi menumbuh kembangkan mental-emosional lebih 

mendominasi dari pada pertumbuhan kognisi. Pilihlah topik-topik yang 
benar-benar dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga seluruh siswa 

dalam proses pengajaran tertarik untuk berpartisipasi aktif. Dinamika 

kelompok yang bebas terarah dan berada pada tata norma yang 

berlaku perlu terus ditumbuh kembangkan yang dengan demikian 
fungsi bimbingan sebagai penyaluran, adaptasi dan penyesuaian tetap 

terjaga. Lebih dari itu bimbingan dapat memberikan layanan untuk 

keperluan pencegahan (preventif) maupun perbaikan (korektif) dalam 

membantu siswa menghadapi berbagai masalah. 
 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Pemberian tugas kepada peserta untuk menyusun Satuan Layanan 

(Satlan) dengan mengambil salah satu topik yang aktual      
 



 

 

BAB VI KEGIATAN BELAJAR 5 
KELOMPOK KERJA 

 
 
A. Kompetensi dan Indikator 
 

1. Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian kelompok kerja  

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan  kelompok kerja 

c. Mendeskripsikan langkah-langkah  kelompok kerja 

d. Melaksanakan  kelompok kerja 

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian 

kelompok kerja menurut konsep dan dengan bahasa sendiri 

b. Peserta  menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan kelompok 

kerja  

c. Peserta dapat mambedakan setiap jenis langkah kelompok 

kerja  

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan kelompok kerja  

 
B. Uraian Materi 

Kelompok kerja 
Kelompok kerja dibentuk dengan memperhatikan tingkah laku 

kemampuan, jenis kelamin, tempat tinggal dan jalinan hubungan 

sosial. Bimbingan dilakukan dengan memberikan kegiatan tugas-tugas 

belajar atau tugas-tugas kerja lain. Dengan demikian kelompok kerja 

ini dapat pula berupa kelompok belajar. Dalam hal sebagai kelompok 

studi, dari masing-masing kelas, kegiatan dapat dilakukan pada jam 

pelajaran yang diatur secara bijaksana. Di samping itu, sebagai 

kelompok kegiatan, aktivitas banyak dilakukan di luar jam pelajaran. 

Baik sebagai kelompok studi maupun kelompok kegiatan (ekstra 
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kurikuler), pembimbing dapat memanfaatkannya sebagai teknik  

bimbingan klasikal. Yang penting upayakan agar setiap murid dapat 

berperan sebesar-besarnya, sebaliknya, pembimbing tidak perlu 

”menggurui”, tapi sebagai ”teman” yang dapat membantu (tidak 

bertindak formal). 

Kelompok kerja sebagai teknik bimbingan dapat berfungsi 

mengadaptasikan maupun menyesuaikan. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kemampuan belajar, menyalurkan bakat dan minat, 

membentuk sikap kooperatif dan kompetitif yang sehat, meningkatkan 

penyesuaian sosial, yang kesemuanya akan mengarahkan pada 

perkembangan murid. Dapat dimengerti bahwa bimbingan di sini lebih 

menekankan pada sifat preventif dari pada kuratif. 

 
C. Latihan 

Berikan contoh kegiatan ekstra kurikuler yang dirancang untuk 

kegiatan kelompok kerja!  

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
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E. Rangkuman  
Kelompok kerja dibentuk dengan memperhatikan tingkah laku, 

kemampuan, jenis kelamin, tempat tinggal, dan jalinan hubungan 

sosial. Bimbingan diselenggarakan dengan memberikan tugas-tugas 

belajar atau tugas-tugas kerja lainnya. Dengan demikian kelompok 

kerja dapat berbentuk kelompok belajar yang kegiatannya dapat  

dilaksanakan pada jam pelajaran yang diatur secara bijaksana. 

Kelompok kerja juga dapat berbentuk kelompok kegiatan atau aktivitas 

yang kegiatnnya dapat dilakukan di luar jam pelajaran (ekstra 

kurikuler/eskul). Baik kelompok belajar atau kelompok kegiatan dapat 

digunakan oleh Guru BK/Konselor sebagai alat bimbingan kelompok, 

dalam arti peserta dapat berpartisipasi sebanyak mungkin dan Guru 

BK sebagai pendamping atau sebagai pertner atau “teman” untuk 

membantu atau memfasilitasi kegiatan kelompok kerja. Fungsi 

kelompok kerja sebagai media adaptasi. Tujuannya adalah 

meningkatkan kemampuan belajar, penyaluran bakat dan minat, 

membentuk sikap kooperatif dan kompetetif yang sehat, meningkatkan 

penyesuaian sosial, yang semuanya mengarah kepada optimalisasi 

pertumbuhkembangan peserta. Jadi kelompok lebih bersifat preventif 

dari pada kuratif.  

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Bentuklah kelompok kerja (pilih kelompok belajar atau kelompok 

kegiatan) dengan dengan sesama teman Anda. Kemudian laksanakan 

suatu program kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

Jangan lupa dengan satlan atau satkungnya   

 

 
 
 
 



 

 

BAB VII KEGIATAN BELAJAR 6 
PENGAJARAN PERBAIKAN 

 
 
A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian pengajaran perbaikan  

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan pengajaran perbaikan   

c. Mendeskripsikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pengajaran perbaikan  

d. Melaksanakan pengajaran perbaikan   

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian 

pengajaran perbaikan menurut konsep dan dengan bahasa 

sendiri 

b. Peserta menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan 

pengajaran perbaikan  

c. Peserta dapat mendeskripsikan beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pembentukan pengajaran perbaikan  

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan pengajaran 

perbaikan  

 
B. Uraian Materi 

Pengajaran Perbaikan 
Pengajaran remidial mempunyai makna sebagai upaya guru 

untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau 

kelompok murid lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal 

mungkin. Sehingga murid dapat memenuhi kriteria keberhasilan 

minimal yang diharapkan melalui proses interaksi yang berencana, 
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terorganisasi, terarah, terkoordinasi, terkontrool dengan 

memperhatikan kesesuaian diri individu dengan lingkungannya. 

Pengajaran remidial (perbaikan) diberikan kepada murid-murid 

yang mengalami kesulitan belajar. Dalam pelaksanaannya dapat 

secara kelompok maupun jumlah murid yang mengalami kesulitan. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa penambahan pelajaran, 

pengulangan kembali, latihan-latihan, serta penekanan aspek-aspek 

tertentu. Letak unsur bimbingannya adalah pada pembentukan sikap 

belajar, termasuk pemahaman diriakan kemampuannya serta 

timbulnya minat dan dorongan untuk belajar (lebih menekankan aspek 

kognitif), dan proses bimbingan (menekankan aspek afektik). 

Pengajaran remidial baru dapat dilakukan setelah diperoleh hasil 

diagnosis kesulitan belajar secara tepat. 

Ditinjau dari segi fungsinya, pengajaran remidial sebagai teknik 

bimbingan akan berfungsi menyalurkan (distributive), 

mengadaptasikan (adaptive) dan menyesuaikan (adjustive). Tujuan 

utama membantu murid dalam memecahkan kesulitan belajar yang 

sifatnya korektif dan kuratif. Secara skematis, prosedur remidial dapat 

disajikan sebagaii berikut: 

1. Diagnostik kesulitan belajar mengajar 

2. Rekomendasi/referal 

3. Penelaahan kembali kasus 

4. Pilihan alternatif tindakan 

5. Layanan konseling 

6. Pelaksanaan pengajaran remidial 

7. Pengukuran kembali hasil belajar mengajar 

8. Reevaluasi/rediagnostik 

9. Tugas tambahan 

10. Hasil yang diharapkan 
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C. Latihan 
Berikan contoh pengajaran remidi untuk pengulangan dan pengayaan 
yang saudara ketahui! 
 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 
2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 
b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 
c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 
d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 
e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 
f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 
direncanakan  

 
E. Rangkuman  

Langkah-langkah pengajaran remidial adalah sebagai berikut:   
1. Diagnostik kesulitan belajar – mengajar  
2. Rekomendasi / referal 
3. Telaah ulang kasus 
4. Menyusun alternatif tindakan 
5. Konseling 
6. Pengajaran remedial 
7. Pengukuran ulang hasil belajar-mengajar perbaikan 
8. Reevaluasi / rediagnostik 
9. Tugas tambahan / pengayaan 
10. Hasil yang diharapkan 
    

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Kumpulkan hasil belajar kelompok Anda, kemudian prosedure 
pengajaran remedialnya.  



 

 

BAB VIII KEGIATAN BELAJAR 7 
SOSIO DAN PSIKODRAMA 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian  sosio drama dan psiko drama 

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan sosio drama dan psiko drama  

c. Mendeskripsikan langkah-langkah sosio drama dan psiko drama 

d. Melaksanakan sosio drama dan psiko drama 

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian sosio 

drama dan psiko drama menurut konsep dan dengan bahasa 

sendiri 

b. Peserta  menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan sosio 

drama dan psiko drama 

c. Peserta dapat mambedakan setiap karakteristik sosio drama 

dan psiko drama  

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan sosio drama 

dan psiko drama  

 

B. Uraian Materi 
Sosiodrama dan Psikodrama 

Memainkan peran dalam suatu drama dapat dipakai sebagai 

alat bimbingan. Antara sosiodrama dan psikodrama mempunyai fingsi 

dan tujuan yang sama dalam bimbingan. Bedanya, terletak pada 

jenisnya cerita yang dimainkan dan tekanan masalah yang hendak 

diceritakan. 

Pada sosiodrama lebih menekankan pada masalah psikis. 

Meskipun demikian antara keduanya sangat erat hubungannya dan 

kadang-kadang sulit dibedakan. Misalnya, suatu tema pertentangan 
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antara anak dan orang tua. Di satu pihak mengarah pada penyelesaian 

hubungan yang tidak harmonis (hubungan sosial), sedangkan pada 

psikodrama diarahkan pada penyelesaian konflik dan tekanan batin 

(problem kejiwaan). Oleh sebab itu, dua kegiatan tersebut dalam 

praktek dapat berupa ”sosio-psikodrama”. 

Sosiopsikodrama sebagai teknik bimbingan tidak terlalu 

menekankan pada seni acting, blocking maupun indahnya suatu 

dialog, tapi mengarah pada ekspresi-ekspresi yang spontan, ide-ide 

dan pemikiran baru, penemuan jalan keluar, penyaluran dorongan 

yang tertekan serta ”improvisasi” psikis ke arah perkembangan. Melalui 

kegiatan drama diharapkan murid dapat memproyeksikan sikap, 

perasaan dan pikirannya, sehingga benar-benar dapat berfungsi 

sebagai alat bimbingan. 

Tema cerita dapat disesuaikan dengan masalah yang timbul 

dan perkembangan anak. Jumlah anak sebaiknya tidak terlalu besar. 

Oleh karena itu suatu tema yang sama dapat dimainkan oleh lebih dari 

satu kelompok. Ini akan lebih efektif daripada jumlah peranan (pemain) 

yang besar. Demikian pula masalah waktu, supaya dihindari waktu 

yang terlalu lama. Disarankan, jumlah cerita lebih banyak diserahkan 

oleh pembimbing. Melalui diskusi akan dilakukan koreksi dan 

penyelesaian seperlunya, hingga terjadi pengertian dan pemahaman 

yang baik. 

Dengan demikian sosio-psikodrama akan berfungsi 

mengadaptasi dan menyesuaikan. Tujuannya, mengidentifikasi 

masalah, memahami masalah dan mencari jalan keluar 

pemecahannya sehingga terjadi perubahan dan perkembangan pada 

diri anak. Sifat bimbingan ini lebih menekankan korektif dan kuratif dari 

pada preventif. 
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C. Latihan 
Bandingkan antara sisiodrama dengan psikodrama yng saudara 

ketahui! 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
 

E. Rangkuman 
Memainkan peran suatu drama dapat digunakan sebagai teknik 

bimbingan. Sosiodrama dan psikodrama mempunyai fungsi dan tujuan 

yang sama. Meski demikian keduanya memiliki perbedaan yaitu jenis 

permainan, tema ceritera dan fokus caritera yang akan dimainkan. 

Sosiodrama lebih menekankan kepada mengatasi ketidak harmonisan 

hubungan soail dan pengembangan kemampuan menjalin relasi 

hubungan sosial sedangkan psikodrama lebih menekankan kepada 

penyelesaian konflik dan tekanan batin (problem 

kejiwaan/psychological problem). Untuk keperluan tertentu kedua 

permainan tersebut dapat diintegrasikan menjadi sosio-psiko drama. 

Sosio-psiko drama tidak mementingkan seni acting atau blocing 

atau keindahan alur ceritera dan dialog, tetapi lebih mengarah kepada 

pemunculan akspresi-ekspresi spontan, ide-ide dan pemikiran baru, 
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penemuan jalan keluar, penyaluran dorongan yang tertekan serta 

improvisasi psikis ke arah perkembangan. Melalui sosio-psiko drama 

diharapkan siswa dapat memproyeksikan sikap, perasaan dan pikiran, 

sehingga benar-benar dapat memfungsikan potensi yang tersembunyi 

sekalipun untuk perkembangan dirinya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan 

sosio-psiko drama adalah ceritera disesuaikan dengan masalah yang 

muncul dalam perkembangan siswa, jumlah anggota tidak terlalu besar 

misalnya maksimal 5 orang siswa. Permainan ini juga dapat dilakukan 

oleh beberapa kelompok. Durasi permainan jangan terlalu lama 

misalnya cukup 20 – 30 menit. Ceritera yang dimainkan diserahkan 

kepada siswa atas arahan tema dari guru BK/Konselor. Setelah 

permainan berlangsung agar dilakukan diskusi balikan tentang apa 

yang baru dimainkan untuk memperoleh koreksi, kuratif dan 

penyelesaian seperlunya serta munculnya pemahaman dan pengertian 

yang lebih baik. 

Dengan demikian sosio-psiko drama sebagai teknik bimbingan 

dapat berfungsi sebagai adaptasi dan penyesuaian. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi masalah, memahami masalah dan mencari jalan 

keluar pemecahannya untuk terjadinya perubahan dan perkembangan 

kearah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, sifat bimbingan dalam 

permainan ini adalah preventif, korektif dan kuratif.      

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Buatlah satlan untuk sebuah permainan sosio drama atau psikodrama 

dengan mengambil tema peristiwa aktual yang umum terjadi di 

kalangan pelajar saat ini. 
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CERAMAH BIMBINGAN 

 
A. Kompetensi dan Indikator 
 

1.  Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan     

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian Ceramah Bimbingan  

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan Ceramah Bimbingan   

c. Mendeskripsikan langkah-langkah Ceramah Bimbingan   

d. Melaksanakan Ceramah Bimbingan   

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian  

Ceramah Bimbingan menurut konsep dan dengan bahasa 

sendiri 

b. Peserta  menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan Ceramah 

Bimbingan  

c. Peserta dapat mambedakan setiap jenis langkah  Ceramah 

Bimbingan 

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan  Ceramah 

Bimbingan 

 
B. Uraian Materi 

Ceramah bimbingan 
Kegiatan ceramah dapat dipakai sebagai teknik bimbingan. 

Teknik ini hampir sama dengan pengajaran bimbingan. Bedanya, pada 

ceramah bimbingan tidak selalu dilaksanakan di dalam kelas, tetapi 

dapat dilaksanakan di ruang-ruang besar dalam jumlah yang besar 

pula. Peserta dalam kegiatan ini berasal dari berbagai tingkatan kelas. 

Memang dapat dimengarti ceramah bimbingan akan lebih efektif bila 

jumlah murid tidak terlalu besar. Kelompok murid yang akan diberi 

ceramah bimbingan tergantung pada tujuan bimbingan. Mungkin pula 
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dikelompokkan khusus murid-murid yang lambat belajar, tergolong 

nakal dan sebagainya. Ceramah bimbingan ini lebih memberikan 

kesempatan pada murid untuk berpendapat dan mendorong untuk aktif 

serta dapat dilanjutkan dengan follow up. Follow up dapat berupa 

suatu tugas (individual maupun kelompo-kelompok kecil), dapat pula 

berupa diskusi kelompok kecil, dan akhirnya dilakukan evaluasi. 

Ceramah akan berfungsi menyesuaikan (adjustive). Tujuannya 

terutama pemberian informasi, namun dapat pula mengidentifikasi 

masalah dan kesiapan menghadapi masalah. Dengan demikian 

nampak bahwa ceramah bimbingan lebih bersifat preventif atau 

preseveratif dari pada kuratif. 

 
C. Latihan 

Bandingkan antara ceramah bimbingan dan pengajaran bimbingan 

yang saudara ketahui! 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
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E. Rangkuman  
 Ceramah Bimbingan digunakan sebagai salah satu teknik 

bimbingan. Teknik ini hampir sama dengan pengajaran bimbingan. 

Bedanya, ceramah bimbingan tidak selalu dilakukan dalam kelas 

reguler tetapi dilaksanakan dalam ruang lebih besar dengan jumlah 

peserta yang lebih banyak. Peserta ceramah bimbingan berasal dari 

berbagai tingkatan kelas bahkan mungkin melibatkan beberapa pihak 

di sekolah seperti guru, orang dan tua murid. Untuk itu agar ceramah 

berlangsung efektif dapat di lengkapi dengan penggunaan media-

media elektronik atau IT. Topik yang diceramahkan diambil dari 

masalah aktual pada siswa-siswa dikaitkan dengan masalah aktual 

yang terjadi di masyarakat. 

Dalam skala yang lebih sederhana ceramah bimbingan mungkin 

hanya diikuti siswa-siswi darai berbagai tingkatan kelas, dengan 

masalah spesifik yang umumnya dialami siswa-siswi seperti dalam 

masalah belajar: tidak konsentrasi dalam belajar, cara membaca 

efektif, mengurangi kecanduan play-station, mengatasi malas belajar 

dan sebagainya. Dapat juga ceramah bimbingan diberikan kepada 

siswa-siswi tertentu yang mengalami masalah spesefik misalnya: 

perilaku nakal, tawur pelajar, perilaku yang tidak adaptif, perilaku yang 

merugikan (anarki, depresi, dan agresi), dan sebagainya. 

Ceramah bimbingan dimaksudkan untuk memberi ruang kepada 

siswa untuk berpendapat dan mendorong aktifitas belajar serta follow-

up, penguatan dan pangayannya melaui pemberian tugas – tugas 

tertentu, diskusi dalam kelompok kecil, berkunjung ke perpustakaan 

atau institusi tertentu atau kepada individu tertentu yang berhasil dalam 

hidupnya. Kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya perlu dievaluasi untuk 

mengetahui apakah ceramah memberikan dampak positif bagi siswa-

siswi atau apakah ada perubahan yang lebih baik dalam 

perkembangan pribadi siswa-siswi pasca penyelenggaraan ceramah 

bimbingan. 
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Fungsi ceramah bimbingan adalah penyesuaian (adjusment). 

Sedangkan tujuannya utamanya adalah pemberian informasi agar 

dapat mengidentifikasi secara lebih komprehensif masalah dan 

kesiapan menghadapi masalah. Atas dasar fungai dan tujuna ini maka 

peran bimbingan disini adalah preventif dan preserveratif.        

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Susunlah dua buah satlan untuk suatu program ceramah 

bimbingan masing-masing untuk masalah umum di kalangan siswa 

dan masalah-masalah khusu pada siswa-siswi tertentu. Lengkapi 

satlan anda dengan bahan ceramah    
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KARYA WISATA 

A. Kompetensi dan Indikator 
1. Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan   

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian karya wisata  

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan karya wisata    

c. Mendeskripsikan langkah-langkah karya wisata    

d. Melaksanakan karya wisata   

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian  karya 

wisata menurut konsep dan dengan bahasa sendiri 

b. Peserta  menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan karya 

wisata   

c. Peserta dapat mambedakan setiap jenis langkah karya wisata   

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan karya wisata   

 
B. Uraian Materi 

Karya Wisata 
Kegiatan karyawisata selain merupakan kegiatan rekreasi 

ataupun salah satu metoda mengajar, dapat pula difungsikan sebagai 

salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Karyawisata sebagai 

teknik bimbingan kelompok akan mengarahkan pada perkembangan 

dan pembentukan sikap murid. Untuk itu pemilihan obyek karyawisata 

yang menarik dan merupakan kebutuhan murid. Melalui kegiatan 

karyawisata petugas bimbingan dapat mengarahkan murid untuk 

belajar melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan kelompok. 

Kegiatan karya wisata ini lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan 

dalam layanan karir. Sehingga obyek yang dikunjungi disesuaikan 

dengan tujuan layanan karir, dengan demikian akan timbul dorongan 

dalam diri murid untuk mengetahui da memahami serta mendapat 
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kesempatan mengembangkan bakat atau timbulnya minat dan cita-cita 

yang berkaitan dengan obyek-obyek tersebut. 

Teknik bimbingan ini dapat berfungsi menyalurkan dan 

mengadaptasi sehingga pemberian informasi ini mempunyai tujuan 

untuk pembentukan sikap dan pengembangan bakat serta minat. 

Selaras dengan tujuan bimbingan tersebut maka sifat bimbingan lebih 

mengarah pada development, dapat pula bersifat preventif. 

 
C. Latihan 

Berikan contoh suatu kegiatan karyawisata yang dijadikan sebagai 

bimbingan klasikal yang saudara ketahui! 

 
D. Lembar Kegiatan 

1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

d. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

e. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

f. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
 

E. Rangkuman 
Karya wisata selain merupakan kegiatan rekreasi juga metode 

mengajar dan dapat pula berfungsi sebagai teknik bimbingan. Karya 

wisata sebagai teknik bimbingan kelompok untuk mengarahkan 

perkembangan individu dan pembentukan sikap. Untuk itu pemilihan 

obyek karyawisata disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar kagiatan 
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ini menarik. Melalui kegiatan karya wisata individu diarahkan untuk 

melakukan penyesuaian dalam kehidupan dan tanggung jawab 

kelompok. Karya wisata baik sekali untuk keperluan layanan karir 

siswa. Untuk ini diperlukan obyek karya wisata yang  yangf sesuai 

dengan tujuan layanan karir misalnya karya wisata ke lembaga-

lembaga usaha atau kegiatan ekonomi atau layanan-layanan jasa agar 

siswa terdorong untuk mengetahui dan memahami serta mendapat 

kesempatan mengembangkan bakat, minat, cita-cita yang berkaitan 

dengan obyek yang dikunjungi. 

Teknik bimbingan ini berfungsi menyalurkan dan mengadaptasi 

informasi yang diperoleh dari karya wisata dengan bakat, minat, serta 

potensi yang ada pada diri siswa. Dengan fungsi tersebut maka sifat 

bimbingan di sini mengarah kepada development, dan preventif serta 

adjusment. 

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Diskusikan dalam kelompok Anda karya wisata yang 

bagaimanakah yang sesuai untuk pengembangan karir siswa dan 

karya wisata yang bagaimana yang dapat mengembangkan sikap 

tanggung jawab kelompok?         

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB XI KEGIATAN BELAJAR 10 
ORGANISASI KESISWAAN  

 
A. Kompetensi dan Indikator 

1.  Kompetensi: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan 

mampu:   

a. Mendefinisikan pengertian organisasi kesiswaan  

b. Menyebutkan fungsi dan tujuan organisasi kesiswaan 

c. Mendeskripsikan langkah-langkah organisasi kesiswaan 

d. Melaksanakan organisasi kesiswaan 

 

2.  Indikator 
a. Peserta dapat menyatakan pikirannya tentang pengertian 

kelompok kerja menurut konsep dan dengan bahasa sendiri 

b. Peserta  menyatakan dua atau lebih fungsi dan tujuan kelompok 

kerja  

c. Peserta dapat mambedakan setiap jenis langkah kelompok 

kerja  

d. Peserta  mampu dan trampil menyelenggarakan kelompok kerja  

 
B. Uraian Materi 

Organisasi Kesiswaan/Murid 
Organisasi murid yang dimaksud adalah organisasi yang ada di 

sekolah dan luar sekolah, sekolah pramuka, OSIS dan sejenisnya. 

Melalui organisasi murid dapat dilaksanakan layanan bimbingan 

terhadap masalah-masalah yang sifatnya kelompok maupun individual 

dengan bantuan petugas bimbingan. 

Lebih lanjut pembimbing sekolah dapat mengarahkan agar 

murid dapat mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, 

mengembangkan sikap kepemimpinan dan kerjasama serta rasa 

tanggungjawab dan harga diri. Terkait dengan tujuan bimbingan 
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tersebut maka teknik bimbingan ini berfungsi mengadaptasi dan 

menyesuaikan sehingga bimbingan ini mempunyai sifat preventif, 

kuratif dan development. 

 
 
C. Latihan 

Berikan contoh kehidupan sosial yang dapat dijadikan sebagi topik 

bimbingan klasikal organisasi kesiswaan 

 

D. Lembar Kegiatan 
1. Alat : Ruang kelas, Caption, IT pembelajaran, dan lembar tugas 

2. Langkah Kegiatan:  

a. Peserta  masuk ke ruang kelas yang digunakan 

b. Peserta  mengikuti uraian materi dan penjelasan tugas 

c. Peserta membentuk kelompoknya masing-masing sesuai 

arahan konselor 

a. Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tugas kelompok 

b. Peserta mencatat/merangkum kegiatan yang dilakukan 

c. Peserta  mendeskripsikan tugas lanjutan 

3. Hasil: Peserta memiliki kompetensi dan indikator seperti 

direncanakan  
 
E. Rangkuman  

 Organisasi kesiswaan adalah organisasi siswa yang dibentuk 

oleh dan untuk siswa di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah untuk 

melakukan program-program kegiatan baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah seperti Pramuka, Mapala, Paskibraka, Palang 

Merah Remaja, dan sebagainya. Organisasi kesiswaan di sekolah 

terbentuk dalam wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Osis 

dapat berpartisi dalam kegiatan Program BK untuk membantu siswa 

mengatasi masalah, baik secara individual, kelompok atau atas 

pendampingan Guru BK/Konselor. 
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Melalui OSIS, guru BK dapat mengarahkan siswa untuk 

mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, tanggung jawab, 

kepemimpinan, harga diri, unjuk prestasi dan kerjasama yang lebih 

luas. Fungsi bimbingan dalam kegiatan OSIS adalah adaptation, 

adjusment, preventive, curative dan development.  

 

F. Tes Formatif /Penilaian Segera (Laiseg)  
Diskusikan dalam kelompok Anda tentang fungsi dan peranan 

guru BK / Konselor dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler / eskul 

dan kerjasama yang bagaimana yang harus dijalin antara Seksi BK di 

sekolah dengan OSIS  
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Materi penilitan tindakan kelas (tindakan konseling) difokuskan 

kepada konselor sekolah agar mereka mampu meningkatkan 

kemampuan profesionalnya melalui kegiatan penelitian-penelitian 

dalam bdang bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, meski judulnya 

sama tetapi dalam beberapa hal materinya berbeda dengan materi 

penelitian tindakan kelas pada umumnya 

Lingkup isi buku ajar ini mencakup (a) definisi, ciri-ciri, dan 

manfaat penelitian tindakan, (b) azas-azas penelitian tindakan, 

kelebihan dan kekurangan, (c) prinsip-prinsip penelitian tindakan, dan 

(d) langkah-langkah penelitian Tindakan. Dengan materi itu diharpakan 

pembaca bisa memahami landasan konseptual penelitian tindakan 

dengan baik, untuk selanjutnya mempraktekkannya dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

  

B. Prasyarat 
Penelitian tindakan yang disajikan dalam buku ini adalah 

penelitian tindakan untuk bidang bimbingan dan konseling, atau lebih 

tepatnya penelitian konseling. Mengingat penggunannya yang khas 

yaitu di bidang bimbingan dan konseling, maka prasyarat utama yang 

harus dimliki adalah (a) landasan BK, (b) pendekatan-pendekatan 

konseling, (c) psikologi umum,  dan (c) psikologi perkembangan. 

Prsyarat itu sangat diperlukan mengingat interfensi berupa tindakan 

bimbingan utamanya berkaitan dengan aspek psikologis, sedang 

nuansanya adalah nuansa bimbingan dan konseling. 
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C. Petunjuk Belajar 
Dalam mempelajari buku ajar ini, mahasiswa atau peserta 

pelatihan diseyogiakan menempuh langkah-langkah berikut : 

1. Sebelum pelatihan dilaksankan seyogianya peserta pelatihan telah 

membaca terlebih dahulu materi latih, dan akan lebih bagus lagi jika 

ada partner yang bisa diajak berdiskusi dalam memahami isi buku 

ini. Hal-hal yang tidak bisa difahami melalui diskusi dengan teman 

sejawat seyogianya dicari penjelasannya melalui buku-buku yang 

relevan, dan jika masih belum terjawab bisa ditanyakan kepada 

dosen atau instruktur ketika acara pelatihan berlangsung. 

2. Ikuti ceramah yang diberikan oleh dosen atau instruktur dengan 

cermat, dan lakukan pencatatan seperlunya terhadap hal-hal yang 

saudara pandang penting. Jika diberi kesempatan bertanya oleh 

dosen, manfaatkanlah untuk minta penjelasan hal-hal yang belum 

bisa saudara fahami dengan baik, dan jika saudara menemukan 

sumber yang berbeda tanyakan pula kepada dosen saudara 

dengan cara yang baik. 

3. Pada akhir setiap bab yang membahas suatupokok bahasan, 

disedikan pula tugas-tugas yang harus saudara lakukan untuk 

melakukan persiapan hingga melakukan tindakan praktek. Meski 

sifatnya latihan, seyogianya saudara lakukan dengan sungguh-

sungguh dan dilakukan pencatatan dengan sebaik-baiknya sebagai 

laporan praktek. 

4. Untuk mempraktekkan setiap tahap penelitian yang disajikan dalam 

buku ini tidak terlalu sulit, sebab subyek yang bisa saudara 

gunakan praktek siswa yang saudara layani setiap hari melalui 

kegiatan bimbingan. Untuk itu praktekkanlah dan manfaatkan setiap 

kesempatan untuk berlatih melakukan penelitian tindakan melalui 

kegiatan bimbingan. 
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5. Untuk lebih mempertajam kaca pandang saudara, ada baiknya 

saudara suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian tidakan dan model-model konseling.  

 

D. Kompetensi dan Indikator 
Mengingat salah satu kompetensi yang harus dimiliki konselor 

adalah “Memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan 
professional”, baik melalui penedidikan lanjut maupun penelitian-

penelitian dalam bidang bimbingan guna meningkatkan keahlian dan 

keterampilan professional”.  Maka indikator tercapainya tujuan 

pelatihan mata latih penelitian tindakan ini adalah jika peserta latih 

telah menunjukkan penguasaan minimal 80% dari konsep-konsep 

penelitian tindakan, dan mampu merancang serta mampu 

melaksanakan penelitian dengan baik dan benar dalam bidang 

bimbingan dan konseling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB II DEFINISI, CIRI-CIRI, DAN  
MANFAAT PENELITIAN TINDAKAN 

Kegiatan  Belajar 1 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta memahami 

hakekat penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Sebagai 

indikator bahwa peserta telah memahami hakekat pemahaman individu 

mereka (a) mampu merumuskan pengertian penelitian tindakan 

dengan kalimat sendiri, (b) mampu menjelaskan cirri-ciri penelitian 

tindakan disbanding jenis penelitian yang lain, dan (c) mampu 

memanfaatkan penelitian tindakan sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatan kualitas layanan bimbingan yang diberikan kepada 

konseli. 

 
B. Uraian Materi 

1. Definisi Penelitian Tindakan 
Ada beberapa definisi penelitian tindakan yang dirumuskan 

oleh para ahli, beberapa definisi itu disajikan berikut : 

Penelitian tindakan dipandang sebagai penerapan 

penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial 

dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang 

dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama 

para peneliti, praktisi dan orang awam (Burns 1994 dalam Madya, 

2006: 9) 

Kohen dan Manion, 1980 : 174) memandang penelitian 

tindakan sebagai intervensi skala kecil, bentuk intervensi skala 

terhadap tindakan di dunia nyata dan pemeriksaan cermat terhadap 

pengaruh intervensi tersebut. 

Kemmis dan Taggart, 1988 : 5-6) memandang penelitian 

tindakan sebagai bentuk penelitian refleksif diri kolektif yg 
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dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial,  untuk 

meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan 

praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-

praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukannya praktik 

tersebut . 

Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat 

disimpulkan beberapa hal penting; (a) penelitian tindakan 

berurusan langsung dengan praktik di lapangan dengan situasi 

alami. (b) penelitinya adalah pelaku praktik itu sendiri, dalam hal ini 

adalah konselor sekolah yang sekaligus sebagai  pengguna 

langsung hasil penelitiannya. (c) lingkup ajang penelitiannya sangat 

terbatas, yang paling menonjol adalah bahwa penelitian tindakan 

ditujukan untuk melakukan perubahan pada aspek-aspek tertentu 

pesertanya (konseli), (d) perubahan itu dilakukan oleh peneliti 

(konselor) bekerjasama dengan konseli sebagai partisipan, (e) 

perubahan itu dihasilkan melalui layanan bimbingan    

 

2. Ciri-ciri Penelitian Tindakan 
Mendasarkan pada Cohen dan Manion, Suwarsih madya 

(2006 : 11-12) menunjukkan ciri-ciri penelitian tindakan berikut : 

a. Ciri umum  

1) Situasional, kontekstual, berskala kecil, praktis, terlokalisasi dan 

secara langsung gayut (relevan) dengan situasi nyata dalam 

dunia kerja. Ia berkenaan dengan diagnosis suatu masalah 

dalam konteks tertentu dan usaha untuk memecahkan masalah 

tersebut dalam konteks tersebut. Subjeknya bisa siswa di kelas, 

petatar di kelas penataran, anggota staf, dan yang lain yang 

penelitiannya terlibat dengan mereka. 

2) Memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan 

masalah praktis. Penelitian tindakan juga bersifat empiris dalam 

hal bahwa ia mengandalkan observasi nyata dan data perilaku, 
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dan tidak lagi termasuk dalam kajian panitia yang subyektif atau 

pendapat orang berdasarkan pengalaman masa lalunya. 

3) Fleksibel dan adaptif, dan oleh karenanya memungkinkan 

adanya perubahan selama masa percobaan dan pengabaian 

pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan 

pengujicobaan dan pembaharuan di tempat kejadian/ 

pelaksanaan. 

4) Partisipatori karena peneliti dan atau anggota tim peneliti sendiri 

ambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam 

melaksanakan penelitiannya. 

5) Self-evaluative, yaitu modifikasi secara kontinyu yang dievaluasi 

dalam situasi yang ada, yang tujuan akhirnya adalah untuk 

meningkatkan praktik dengan cara tertentu. 

6) Perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau 

data yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan. 

7) Secara ilmiah kurang ketat karena kesahihan internal dan 

eksternalnya lemah meskipun diupayakan untuk dilakukan 

secara sistematis. 

b. Ciri khusus 

1) Segi Komitmen 

Dalam penelitian tindakan, ada komitmen pada peningkatan 

pendidikan. 

2) Segi Maksud 

Dalam penelitian tindakan, ada maksud jelas untuk melakukan 

intervensi ke dalam dan peningkatan pemahaman dan praktik 

seseorang dan untuk menerima tanggung jawab dirinya sendiri. 

3) Segi Pusat Wacana 

Dalam penelitian tindakan, kata ganti “saya” atau “kami” yang 

mewakili seorang atau sepasang/ sekelompok peneliti tindakan, 

merupakan pusat dari penelitian. 
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4) Jenis Tindakan 

Pada penelitian tindakan, melekat tindakan yang 

berpengetahuan, berkomitmen dan bermaksud. 

5) Pemantauan 

Dalam penelitian tindakan dilakukan pemantauan sistematik 

untuk menghasilkan data yang valid. 

6) Perlunya Validasi Klaim Peneliti 

Dalam penelitian tindakan dilakukan penjelasan tentang 

tindakan. 

7) Cara baru mempresentasikan penelitian 

Dalam penelitian tindakan, terdapat cara baru 

mempresentasikan penelitian. Dalam bentuk tertulis, teknik-

teknik yang digunakan , mencakup: (a) tulisan tentang hasil 

refleksi diri, (b) percakapan tertulis yang dialogis, dengan 

gambaran jelas tentang proses percakapan tersebut, (c) narasi 

dan ceritera. Sementara itu, bentuk lisan mencakup model 

visual dan diagram, gambar, dan teknik penjelasan. 

8) Perlunya Validasi Pernyataan 

Klaim yang dibuat dalam penelitian tindakan, perlu divalidasi. 

Dalam hal ini, validasi melibatkan: (a) pembuatan pernyataan, 

(b) pemeriksaan kritis terhadap pernyataan lewat pencocokan 

dengan bukti, dan (c) pelibatan pihak lain dalam validasi. 

Validasi terjadi dalam beberapa tingkatan, utamanya: (1) 

validasi diri, (2) Validasi sejawat dan (3) validasi publik. 

 
3. Tujuan dan Fungsi Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan, bertujuan untuk mencapai tiga hal  (a) 

peningkatan praktik, (b) peningkatan (atau pengembangan 

professional) pemahaman praktik oleh praktisinya; dan (c) 

Peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. 
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Dengan demikian, tujuan utama penelitian jenis ini adalah 

untuk mengubah perilaku penelitinya, perilaku orang lain, dan/ atau 

mengubah kerangka kerja organisasi atau struktur lain, yang pada 

gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku peneliti-

penelitinya dan/ atau orang lain. Jadi, penelitian tindakan lazimnya 

dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan atau 

pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan 

penerapan langsung pada ruang kelas atau ajang dunia kerja. 

Singkatnya, penelitian tindakan dimaksudkan untuk meningkatkan 

praktik tertentu dalam situasi kerja tertentu. 

Penelitian tindakan berfungsi sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja. Di sekolah dan ruangan 

kelas, misalnya, penelitian tindakan dapat memiliki lima kategori 

fungsi, sebagai berikut: 

1. Sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang 

didiagnosis dalam situasi spesifik, atau untuk meningkatkan 

keadaantertentu dengan cara tertentu. 

2. Sebagai alat pelatihan dalam jabatan, membekali guru dengan 

keterampilan dan metode baru dan mendorong timbulnya 

kesadaran diri. 

3. Sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tamabahan atau 

inovatif terhadap pengajaran dan pembelajaran ke dalam sistem 

yang yang dalam keadaan normal menghambat inovasi dan 

perubahan. 

4. Sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya 

buruk antara guru dan peneliti. 

5. Sebagai alat untuk menyediakan alternative bagi pendekatan 

yang subyektif, impresionistik terhadap pemecahan masalah 

kelas. 

Dari paparan di atas bisa difahami, bahwa penelitian 

tindakan dapat difungsikan sebagai cara untuk meningkatkan 
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kualitas praktik dalam berbagai situasi kehidupan nyata tertentu, 

misalnya situasi pelatihan, bimbingan, konsultasi, pengajaran, 

pengembangan kurikulum, pengambilan keputusan, praktik 

manajemen, yang sangat sarat dengan nilai-nilai yang dipegang 

oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam mencapai tujuan 

ini, penelitian sekaligus melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan dari proses awal sampai akhir. 

 
4. Manfaat  

Ada beberapa manfaat  penelitian tindakan konseling bagi 
konselor, secara garis besar manfaat itu bisa dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Kedua 
manfaat itu dijelaskan berikut : 

a. Manfaat Akademik 

Ditinjau dari segi akademik, PTK bermanfaat  
un tuk membantu guru  •  menghasilkan pengetahuan yang 
sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki 
pembelajaran dalam jangka pendek (Raka Joni (Ed), 1995). 
Khususnya bagi bidang bimbingan dan konseling, penelitian 
tindakan amat bermanfaat bagi adaptasi teori-teori yang 
disusun dengan latar belakang social dan budaya yang 
berbeda dengan kondisi Indonesia, sehingga pemanfaatan 
teori itu menjadi bisa lebih optimal lantaran lebih sesuai 
dengan latar belakang konseli yang dilayani. 
b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari pelaksanaan PTK bidang bimbingan 
dan konseling: (1) pelaksanaan inovasi bimbingan dengan 
melibatkan konseli sebagai partisipan, (2) pengembangan program 
bimbingan yang lebih sesuai dengan kondisi konseli dan 
lingkungan sekolah, dan (3) peningkatan profesionalisme konselor 
melalui proses latihan sistematik secara berkelanjutan 
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Seperti diisyaratkan dari namanya, PTK memfokuskan 
perhatiannya pada pengkajian PBM di dalam kelas. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan kualitas atau memperbaiki PBM yang 
dilakukan secara rutin. Ini berarti, PTK dapat dipandang sebagai 
wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran dan sekaligus 
bimbingan. Dalam kegiatan inovasibimbingan, guru perlu selalu 
mencoba untuk mengubah, mengembangkan berbagai pendekatan 
agar ia mampu melahirkan model bimbingan yang sesuai dengan 
karakteristikkonseli yang dilayaninya. 

 
C. Latihan 

1. Lakukan pencatatan terhadap sejumlah masalah yang saudara 
hadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai konselor 
sekolah.   

2. Dari sejumlah masalah tersebut, pilih lima yang saudara anggap 
paling menonjol. Sesudah itu buatlah rancangan tertulis untuk 
menyelsaikan-nya. 

3. Cermati kembali rancangan yang telah saudara buat, kemudian 
cocokkan kembali dengan rumusan pengertian, ciri-ciri, dan 
manfaat penelitian tndakan. 

 
D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam pada bab ini 
seyogianya saudara mengikuti langkah-langkah berikut : 
1. Pelajari bab II buku ajar ini baik-baik, siapkan pula alat tulis berupa 

spidol warna untuk menandai hal-hal yang penting. 
2. Cermati beberapa istilah penting  yang ada  di dalamnya, jika perlu 

tanyakan kepada teman atau lihat kamus atau cari penjelasan di 
buku-buku psikologi. 

3. Jika dengan cara itu masih belum saudara temukan penjelasannya, 
tanyakan kepada instruktur saudara dalam kegiatan pelatihan, 
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4. Berlatihlah merumuskan pengertian dan langkah-langkah itu 
dengan kalimat sendiri sejauh tidak menyimpang dari maksud 
kalmat dalam buku ajar ini.  

 
E. Rangkuman 

1. Penelitian tindakan  muncul lantaran adanya masalah yang perlu 
diselesaikan secara cepat dalam dunia pendidikan/bimbingan. 
Penyelesaian masalah itu bisa dilakukan secara kolaboratif antara 
guru dengan murid atau konselor dengan konseli dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan kepada murid atau konseli.  

2. Dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut tidak dilakukan 
secara sembarang, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu 
kemudian dilakukan evalusi pada setiap tahapnya hngga diperoleh 
tindakan yang paling efektif bagi penyelesaian masalah. 

 
F. Tes Formatif 

1. Rumuskan dengan kalimat saudara sendiri, apa sebenarnya 
pengertian dan ciri khas yang ada pada penelitian tindakan. 

2. Rumuskan pula tujuan dan manfaat penelitian tindakan dalam 
hubungannya dengan tugas saudara sebagai konselor. 

 



 

 

BAB III AZAS-AZAS PENELITIAN TINDAKAN,  
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 

Kegiatan Belajar 2 
 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta pelatihan 

memiliki pemahaman yang benar tentang azas-azas penelitian 

tindakan, kelebihan, dan kekurangannya. Sebagai indicator bahwa 

peserta pelatihan telah memiliki pemahaman yang benar adalah (a) 

mereka mampu menjelaskan azas-azas penelitian, (b) peserta mampu 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan penelitian tndakan, (c) 

mampu memilih cara-cara melakukan penelitian yang lebih sesuai 

dengan azas penelitian tindakan, dan (d) mampu memilih cara-cara 

yang tepat untuk mengatasi kelemahan penelitian tindakan. 

 

B. Uraian Materi 
1. Asas-asas Penelitian Tindakan 

Winter (dalam Suwarsih Madya, 2006 : 27-36) menunjukkan 

ada enam azas yang perlu dipegang dalam melakukan penelitian 

tindakan, disarikan berikut :  

a. Asas kritik refleksif 

Prosedur dasar membuat kritik reflektif ini memiliki tiga 

langkah, yakni: (1) mengumpulkan catatan-catatan yang telah 

dibuat oleh peserta penelitian tindakan, atau oleh pihak yang 

berwenang, seperti catatan pengamatan, transkrip, wawancara, 

pernyataan tertulis dari peserta, atau dokumen resmi; (2) 

menjelaskan dasar refleksif catatan-catatan ini, sehingga (3) 

pernyataan dapat ditransformasi menjadi pertanyaan, dan 

sederet altetnatif yang mungkin dapat disarankan, yang 

beberapa penafsirannya tidak terpikirkan sebelumnya. 
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Peneliti tindakan hendaknya memiliki sikap yang berbeda 

terhadap data, dibanding dengan peneliti tradisonal. Bagi 

peneliti tradisional, data harus cocok dengan fakta-fakta, dan 

data tersebut harus terpercaya dalam arti bahwa data yang 

sama akan diperoleh siapapun yang diminta untuk mengamati 

gejala terkait. Sebaliknya, peneliti tindakan harus berpegang 

pada tesis reflektivitasnya, sehingga masih bisa dimungkinkan 

untuk mempertanyakan: (1) apakah data benar-benar cocok 

dengan fakta, tanpa menganggap data itu salah, dan (2) apakah 

generalitas itu benar dengan memperhatikan serentetan dugaan 

dan penilaian yang mendasari penafsiran. Hal itu 

memungkinkan dibuatnya sejumlah pernyataan alternatif yang 

gayut dan penting. Kritik refleksif tersebut membuka 

kesempatan dikemukakannya sederet argumen dan diskusi. 

 

b. Asas kritik dialektis 

Metode positivis menyarankan agar kita mengamati 

gejala secara menyeluruh dan membatasinya secara pasti agar 

dapat mengidentifikasi sebab dan akibatnya yang khusus. 

Pendekatan dialektis menuntut peneliti untuk melakukan kritik 

terhadap gejala yang ditelitinya. Hal itu memerlukan 

pemeriksaan terhadap (1) konteks hubungan secara 

menyeluruh yang merupakan konteks persatuan meskipun ada 

pemisahan yang jelas, dan (2) struktur kontradiksi internal -- di 

balik kesatuannya yang jelas-- yang memungkinkan adanya 

kecenderungan untuk berubah meskipun ia stabil. 

Dalam melakukan kritik dialektis, Winter (1989 dalam 

Suwarsih Madya, 2006 : 29) mengingatkan agar peneliti 

memusatkan perhatiannya pada salah satu atau tiga 

karakteristik dari seperangkat gejala tersebut, yaitu: (1) terpisah 

tetapi dalam konteks hubungan yang perlu ada, (2) jika, tetapi 
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bhineka, dan (3) cenderung berubah. Karakteristik pertama 

menuntut peniliti untuk menafsirkan data tertentu dengan 

mengingat konteks hubungan yang memang perlu ada. 

Karakteristik kedua menuntut peneliti untuk menganalisis 

kategori-kategori yang berbeda untuk menemukan ke-ika-an 

yang tersembunyi di balik perbedaan yang tampak jelas, dan 

kontradiksi yang tersembunyi di balik keikaan yang tampak 

jelas. Karakteristik ketiga menuntut peneliti untuk menangkap 

isyarat bahwa suatu gejala dapat berubah di masa mendatang. 

 

c. Asas sumber daya kolaboratif  

Kolaborasi yang dimaksud disini adalah bahwa sudut 

pandang setiap orang akan dianggap memberikan andil pada 

pemahaman; tidak ada sudut pandang seseorang yang akan 

dipakai sebagai pemahaman tuntas dan mumpuni dibandingkan 

dengan sudut-sudut pandang lainnya.  

 

d. Asas resiko 

Asas ini merupakan kelanjutan asas sumber daya 

kolaborasi dan juga asas kritik refleksif dan dialektis. Asas 

resiko berarti bahwa pemrakarsa penelitian harus berani 

mengambil resiko melalui proses penelitiannya. Salah satu 

resikonya adalah melesetnya hipotesis. Resiko lain adalah 

kemungkinan adanya tuntutan melakukan transformasi. 

 

e. Asas struktur majemuk 

Laporan penelitian tindakan mungkin memiliki struktur 

majemuk. Hal ini berhubungan dengan sifat penelitian tindakan 

yang dialektis, refleksif, mempertanyakan, dan kolaboratif. 

Struktur majemuk berhubungan dengan gagasan bahwa gejala 
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yang diteliti harus mencakup semua unsur pokok agar 

menyeluruh. 

 

f. Asas teori, praktik dan transformasi 

Peran refleksi teoritis dengan mengingat tindakan praktis 

tidak untuk mengenalkan konsep-konsep baru dan berbeda dari 

luar, juga untuk menyajikan simpulan otoriter berdasarkan 

pernyataan bahwa semua fakta telah dikumpulkan. Tujuan 

refleksif adalah mempertanyakan landasan refleksif dari 

tindakan praktis yang telah dilakukan, untuk menawarkan kritik 

refleksif dan dialektis yang pengaruhnya akan mengingatkan 

kembali pada kemungkinan yang sengaja diabaikan dalam 

praktiknya. Inilah tahap teoritis yang di dalamnya teori 

mempersoalkan praktik. Berdasarkan argument di atas dapat 

dikatakan bahwa teori dan praktik saling membutuhkan, dan 

oleh karena itu mencakup tahap-tahap yang yang saling tak 

terhindarkan dari proses perubahan yang menyatu, yang 

mengajukan masalah terkuat untuk penelitian tindakan praktisi 

sebagai kegiatan yang mewakili bentuk profesionalisme praktis 

dan bentuk penyelidikan sosial yang kuat. 

 

2. Kelebihan dan kelemahan Penelitian Tindakan 
a. Kelebihan 

1) Kerjasama dalam penelitian tindakan menimbulkan rasa 

memiliki. Demikian pula jika konseli dilibatkan dalam memilih 

alternatif yang hendak dipilih untuk merubah perilaku yang 

kurang tepat pada dirinya, maka konseli akan lebih mentaati 

karena pilihan itupun ia ikut memutuskannya  

2) Kerjasama dalam penelitian tindakan mendorong kreativitas 

dan pemikiran kritis. Dalam kegiatan konseling, subyek yang 

dikenai sasaran adalah konseli, konseli diduga mengetahui 
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mengapa suatu tindakan (treatmen) tidak berhasiol untuk 

dirinya, sementara untuk orang lain tepat dan berhasil. 

Dengan system kolaborasi dimungkinkan konseli aktif dan 

krestif mencari bentuk perlakuan yang diduga cocok untuk 

diri mereka. 

3) Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 

Hasil konseling ditunjukkan dalam perubahan perilaku 

negative menjadi positif, atau tidak (belum) berkembang 

menjadi berkembang. Perubahan itu bukan semata-mata 

tergantung pada diri konselor, tetapi lebih dari itu adalah 

keinginan konseli untuk berubah dan berkembang. Dengan 

menjadikan konseli sebagai partisipan dalam menyusun 

langkah-langkah menuju perubahan, dimungkinkan 

perubahan itu lebih cepat dan meningkat. 

4) Kerjasama dalam penelitian tindakan meningkatkan 

kesepakatan. Dalam konseling, kesepakatan konseli untuk 

melakukan sesuatu guna mencapai perubahan itu sangat 

penting, sebab pada dasarnya konseli sendirilah yang harus 

melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. 

Jika telah terjadi kesepakatan, diduga kegiatan koonseling 

akan lebih berhasil  

 

b. Kelemahan 
1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik 

dasar penelitian tindakan pada pihak peneliti. Untuk 

mengatasi kelemahan ini,  peneliti (konselor) bisa 

memanfaatkan teman sejawat yang telah berpengalaman 

melakukan penelitian tindakan, dan atau memanfaatkan 

pembimbing atau konsultan dari para ahli yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian 

tindakan dan sekaligus bimbingan. 
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2) Berkenaan dengan waktu, karena penelitian tindakan 

memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam 

prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang 

besar. Praktisi yang ingin melakukan penelitian tindakan 

harus membagi waktunya untuk melakukan tugas rutinnya 

dan untuk melakukan penelitian. Untuk mengatasi 

kelemahan ini, peneliti bisa membuat jadwal secara ketat, 

kapan melaksanakan tugas dan kapan pula harus 

melakukan penelitian tindakan. Apalagi penelitian itu 

dilakukan di tempat tugas sendiri, pengaturan waktu itu 

sangat mungkin dilakukan. 

3) Berkenaan dengan tuntutan bahwa peneliti tindakan harus 

dapat meyakinkan orang lain bahwa metode, strategi, dan 

teknik yang ditelitinya benar-benar berjalan secara efektif. 

Untuk mengatasi kelemahan ini, peneliti (konselor) perlu 

bersikap jujur dan obyektif dalam memaknai data, dan jika 

dipandang perlu bisa melibatkan pihak lain (teman sejawat) 

untuk melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan. Di 

samping itu juga bisa dimanfaatkan berbagai macam data 

dalam mengumpulkan data dan perencanaan instrumen 

yang jelas, serta analisis yang mudah difahami oleh berbagai 

pihak. 

 

C. Latihan 
1. Mengacu pada azas struktur majmuk, buatlah rnecana tindakan 

untuk mengembangkan perilaku disiplin pada sejumlah siswa yang 

selama ini menunjukkan perilaku kurang disiplin 

2. Sesuai azas sumber daya kolaboratif, buatlah rencana tindakan 

untuk merubah kebiasaan  sujamlah siswa  yang sering 

meninggalkan sekolah (membolos) sebelum jam pelajaran selesai  
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D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
1. Lakukan penelitian tindakan dalam kegiatan konseling, kemudian 

catatlah beberapa kelemahan yang saudara temukan, dan catat 

pula apa-apa yang bisa saudara lakukan untuk mengatasi 

kelemahan  tersebut. 

2. Lakukan epenelitian tindakan dalam kegiatan bimbingan, posisikan 

semua siswa dalam kelas yang sedang saudara teliti sebagai “mitra 

kerja” dalam memutuskan berbagai rencana tindakan. Catatlah 

beberapa kelebihan penelitian tindakan dibanding penelitian 

kuantitatif dan atau kualitatif.  

 
E. Rangkuman 

1. Ada beberapa azas yang perlu dipegang dalam melakukan 

penelitian tindakan, azas-azas itu adalah (a) azas kritk reflektif, (b) 

azas kriktik dialegtis, (c) azas sumber daya kolaboratif , (d) azas 

resiko, (e) azas struktur majmuk, dan (f) azas teori, praktik, dan 

transformasi 

2. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan penelitian tindakan, 

kelebihan-kelebihan itu sangat menunjang keberhasilan konseling , 

utamanya melalui kolaborasi dan kesepakatan dalam pengambilan 

keputusan terhadap tindakan yang hendak dilakukan oleh konseli. 

Sedang sejumlah kelemahan penelitian tindakan terutama 

berkaitan dengan pengalaman konseli yang masih kurang, 

memerlukan waktu yang relative panjang, dan kepercayaan orang 

terhadap hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan itu masih bisa 

diatasi dengan penyediaan pembimbing, penjadwalan yang ketat, 

dan kebiasaan berlaku jujur dan obyektif dalam memaknai data.  
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F. Tes Formatif 
1. Jelaskan dan tunjukkan contoh riel azas struktur majmuk  penelitian 

tindakan dalam kegiatan konseling. 

2. Jelaskan dan tunjukkan contoh penerapan prinsip “azas teori, 

praktik, dan transformasi” dalam kegiatan bimbingan 

3. Tunjukkan kelemahan penelitian tindakan dilihat dari sisi 

pengetahuan dan keterampilan konselor  sekolah selama ini, dan 

tunjukkan pula jalan keluar yang paling mungkin ditempuh dengan 

memperhatikan kondisi yang ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENELITIAN TINDAKAN 
Kegiatan Belajar 3 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta memahami 

prinsip-prinsip penelitian tindakan dalam bidang bimbingan dan 

konseling. Sebagai indikator bahwa peserta telah memahami prinsip-

prinsip penelitian tindakan dalam bidang bimbingan dan konseling 

adalah mereka mampu; (a) menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan prakarsa, (b) menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan pelaksanaan, (c) menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan diseminasi, dan (d) mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip 

tersebut dalam praktek penelitian tindakan bidang bimbingan.  

 

B. Uraian Materi 
Ada dua kepentingan peneliti tindakan dalam melakukan 

penelitian yaitu untuk (a) mencapai peningkatan dirinya dan (b) 

peningkatan  atau perbaikan  tindakan agar bisa dicapai hasil yang 

optimal. Dengan kata lain idealnya ada dua keuntungan yang 

diharapkan bisa diperoleh oleh peneliti tindakan, yaitu peningkatan 

kualitas diri dalam melaksanakan tugas, dan peningkatan kualitas 

layanan (konseling) dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam 

memberikan bimbingan. Dalam melakukan upaya perbaikan tersebut 

seyogianya peneliti berpegang pada prinsip-prinsip penelitian dan 

prinsip etis berikut : 

1. Prinsip-prinsip Penelitan Tindakan (kolaboratif) 

Penelitian tindakan dalam bidang bimbingan dan konseling 

lazimnya menggunakan bentuk kolaboratif. Manakala peneliti 

menggnakan bentuk kolaboratif, Burns (1999 : 207-08) 

menyarankan agar peneliti memperhatikan prinsip-prinsip yang 

disarikan dan diadaptasikan berikut : 
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a. Prakarsa 

Pada taraf prakarsa (rintisan) seyogianya peneliti mem-

perhatikan : 

1) Sebisa mungkin, agenda penelitian disusun berdasarkan 

kebutuhan nyata di lapangan, kepedulian, dan persyaratan yang 

diungkapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam konteks 

pendidikan terkait. Aplikasinya dalam dunia bimbingan, 

kebutuhan-kebuthan itu bisa dilihat pada hasil identifikasi 

sebelumnya yang dilakukan dengan memanfaatkan skala 

psikologis. 

2) Penelitian hendaknya memanfaatkan keterampilan, minat, dan 

keterlibatan guru dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pendidikan di sekolah. 

3) Penelitian tindakan hendaknya berpusat pada masalah, yaitu 

berasal dari maslah-masalah yang ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam dunia bimbingan, masalah dalam kehidupan 

sehari-hari itu bisa berhubungan dengan motivasi belajar siswa 

yang rendah, sikap disiplin sebagian siswa yang kurang bagus, 

siswa yang lamban belajar, siswa yang selalu terlambat datang 

ke sekolah dan lain sebagainya. 

4) Metodologi penelitian tindakan hendaknya ditentukan dengan 

pertimbangan rentang persoalan yang dihadapinya, sumber 

daya yang ada, dan audiensi sasaran penelitian. Bagi konselor 

sekolah yang hendak melakukan penelitian tindakan, problem 

yang hendak diselesaikan hendaknya mempertimbangkan atau 

memprioritaskan pada masalah-masalah menonjol di sekolah, 

problem yang menonjol atau perlu mendapat preoritas itu lazim 

digali dengan memanfaatkan instrumen « Daftar Cek Masalah »   

5) Penelitian tindakan hendaknya direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara kolaboratif. Dalam kegiatan bimbingan di 

sekolah, perencanaan itu bisa dilakukan dengan melibatkan 
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sesama konselor, guru bidang studi, kepala sekolah, bahkan 

dengan siswa sebagai subyek yang dikenai tindakan. Tujuan, 

metode, pelaksanaan, dan strategi evaluasi hendaknya 

dinegisiasikan dengan pemangku kepentingan (stakeholders)  

6) Penelitian tindakan bisa dilakukan dengan memanfaatkan 

orang-orang lintas disiplin. Namun demikian, penerapannya 

dalam dunia bimbingan seyogianya tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip bimbingan, di antaranya adalah selalu menjaga 

rahasia individu yang menjadi subyek penelitian. Oleh sebab itu 

terhadap individu yang diduga kuat tidak bisa menyimpan 

rahasia konseli seyogianya dihindari.  

 

b. Pelaksanaan 

1) Praktisi yang hendak melakukan penelitian saeyogianya 

memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan 

pengetahuan untuk melaksanakannya. Aplikasinya dalam 

kegiatan bimbingan di sekolah, peneliti (konselor) sebaiknya 

bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan  untuk me-rencanakan penelitian, mengembangkan 

instrumen, merencanakan tindakan, menganalisis, dan 

melaporkan hasilnya. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh guru sedapat mungkin dilakukan 

di tempat sendiri. Keuntungan dari prinsip ini adalah guru tentu  

lebih mengetahui persoalan yang dihadapi dan lebih 

mengetahui pula jalan keluarnya, di samping itu guru juga lebih 

mengetahui dengan pihak-pihak mana bisa dilakukan kolaborasi 

guna menyelesaikan-nya. 

3) Penelitian hendaknya mendukung dan didukung oleh lemaga. 

Hal ini berarti guru melakukan penelitian bukanlah untuk 

kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan lembaga, 
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oleh sebab itu sudah selayaknya jika pimpinan lembaga 

pendidikan memberikan dukungan. 

4) Sedapat mungkin, komponen evaluasi dipadukan dalam dalam 

proyek penelitiannya, namun demikian hendaknya guru tetap 

berlaku obyektif terhadap data yang dilaporkannya. 

 

c. Diseminasi 

1) Bentuk pelaporan hasil penelitian tindakan hendaklah 

mempertimbangkan partisipan atau audiens sasarannya. Jika 

partisipannya adalah guru-guru sekolah dasar, maka bentuk 

pelaporannya – utamanya dalam analisisnya – tentu berbeda  

jika partisipannya adalah guru-guru sekolah menengah atas. 

2) Jaringan kerja dan mekanisme yang tersedia di lembaga tempat 

penelitian itu dilakukan hendaknya dijadikan sasaran 

penyebaran hasil-hasil penelitian. JIka penelitian tindakan itu 

dalam bidang bimbingan, maka akan lebih bermanfaat jika hasil 

penelitian itu disebarkan kepada konselor sekolah dan pihak-

pihak yang terlibat dalam manajemen pendidikan di daerah 

tersebut. 

 

2. Prinsip-prinsip Etis 

 Meskipun penelitian dilakukan di tempat kerja sendiri, tetapi 

seorang peneliti tindakan seyogianya tetap memperhatikan prinsip 

etis penelitian, yaitu (a) ada ijn penelitian sekurang-kurangnya dari 

kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga mengetahui bahwa 

seorang guru sedang melakukan penelitian, (b) kelengkapan 

dokumen berupa data-data yang mendukung penelitian hendaknya 

disertakan, (c) data-data yang di dalamnya terdapat identitas 

pertisipan (murid atau guru) seyoganya dirahasiakan, (d) hanya 

memanfaatkan informasi dari responden semata-mata untuk 

kepentingan perbaikan pendidkan, bukan untuk kepentingan selain 
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itu, (e) menjamin hak peserta untuk mengundurkan diri dari 

penelitian, dan (f) menjaga kode etik profesional dan akademik. 

    

C. Latihan 
Buatlah rancangan penelitian tindakan dengan fokus 

meningkatkan kedisiplinan siswa melalui bimbingan kelompok. Sesuai 

prinsip-prinsip penelitian tindakan, siapa saja yang akan saudara 

libatkan dalam penelitian tersebut, siapa yang hendak saudara ajak 

untuk merancang tindakan dan mengevaluasi hasilnya, dan kepada 

pihak mana saja saudar hendak menyebarkan hasilnya ? 

 

D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 
1. Buatlah rancangan surat ijin untuk melakukan penelitian tindakan di 

tempat tugas saudara masing-masing, berilah alamat yang jelas 

kepada siapa saja surat ijin itu akan saudara kirimkan. 

2. Rancang pula format laporan hasil penelitian saudara dengan 

selalu mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan laporan penelitian 

tindakan. 

   

E. Rangkuman 
Secara garis besar ada dua prinsip yang perlu dipegang oleh 

peneliti tindakan, (1) prinsip yang berkaitan dengan prakarsa, 

pelaksanaan, dan diseminasi, dan (2) prinsip etis. Jika kedua prinsip 

tersebut dipegang dan dilaksanakan oleh peneliti dengan benar 

niscaya peneliti akan lebih lancar dalam melaksanakan penelitian dan 

hasilnya akan bermanfaat bagi perbaikan praktek di sekolah.  

 

 

 

 

 



 

 

8-25 Penelitian Tindakan Kelas

F. Tes Formatif 
1. Tuliskan beberapa prinsip penelitian tindakan yang berhubungan 

dengan prakarsa, dan bagaimana aplikasinya di sekolah. 

2. Tuliskan beberapa prinsip penelitian tindakan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan, dan bagaimana aplikasinya di sekolah 

3. Tuliskan beberapa prinsip penelitian tindakan yang berhubungan 

dengan diseminasi, dan bagaimana aplikasinya di sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BAB V JENIS-JENIS DAN  
PROSES DASAR  PENELITIAN TINDAKAN 

Kegiatan Belajar 4 
 

A. Kompetensi dan Indikator 
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta memahami 

jenis-jenis dan proses dasar penelitian tindakan dalam bidang 

bimbingan dan konseling. Sebagai indikator bahwa peserta telah 

memahami proses dasar dan penelitian tindakan dalam bidang 

bimbingan dan konseling adalah mereka mampu; (a) menyebutkan 

jenis-jenis penelitian tindakan dengan benar, (b) menjelaskan proses 

dasar peneplitian tindakan dengan benar, dan (c) mampu 

mengaplikasikan proses dasar penelitian tindakan dalam bidang 

bimbingan dan konseling. 

 

B. Uraian Materi 
1. Jenis- jenis Penelitian Tindakan 

Suwarsih Madya (2006 : 66-72) menunjukkan jenis penelitian 

tindakan mencakup : 

a. Penelitian Tindakan Diagnostik 

Jenis penelitian ini dirancang sebagai pertimbangan ke arah 

tindakan, subyek penelitian tidak dilibatkan dalam pemilihan 

tindakan, biasanya dilakukan oleh biro/lembaga  yang diundang 

untuk melakukan diagnosis, diagnosis kadang tidak realistik karena 

hanya mendasarkan pengalaman, bukan mendasarkan pada 

kehidupan atau peristiwa  nyata di lapangan, dan diagnosis tidak 

selalu mendorong tindakan bagi subyek  

 

b. Penelitian Tindakan Partisipan 

Berbada dengan jenis diagnostik, pada jenis ini peneliti 

terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal, peneliti 

terlibat sejak dari awal dalam mendiagnosis, merencanakan 
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tindakan, melakukan tindakan, evaluasi  dan  melaporkan hasilnya, 

mereka bukan hanya menyadari pentingnya program tertentu, 

tetapi jiwa raga terlibat dalam program tindakan, dan peneliti lebih 

terdorong untuk melakukan perubahan daripada agresi, 

rasionalisasi,  dan  ketidaknyamanan   

 

c. Penelitian Tindakan Empiris 

Pada jenis ini peneliti sekedar melakukan pembukuan 

terhadap  apa yg dilakukan dan apa yang terjadi, proses penelitian 

pada dasarnya berkaitan dengan pengumpulan pengalaman dan  

pencatatan serta pemanfaatannya bagi tugas sehari-hari, idealnya 

bekerja kelompok dalam bidang sejenis, pada akhir penelitian 

mereka mencatat (1) apakah hipotesisnya tepat atau tidak untuk 

mengatasi masalah, dan (2) prinsip-prinsip baru yg bisa ditarik  dari 

pengalamannya dengan kelompok khusus 

Penelitian tindakan jenis ini memiliki kelebihan  bisa 

menuntun peneliti utk mengembangkan secara bertahap prinsip-

prinsip yg secara umum sahih; sedang kelemahannya adalah (1) 

banyak yg tidak mampu merumuskan hipotesis secara eksplisit 

atau menyatakan simpulan secara cermat, (2) lantaran beban 

tanggung jawab tindakan, peniliti tidak mampu mencatat secara 

cermat hasil amatannya, (3) jika pencatatan memadai dan banyak 

yang bisa dikumpulkan, perlu usaha sungguh-sungguh dalam 

menganalisisnya, (4) sulit untuk benar-benar obyektif dalam menilai 

hasil tindakannya sendiri, memberi penjelasan tentang sesuatu 

yang menolak hipotesisnya, dan keberhasilan tindakannya 

 

d. Penelitian Tindakan Eksperimental 

Pada jenis ini, penelitian dilakukan dengan  kontrol ketat  

dan treatment yang  mendasarkan teori yang  sangat kokoh, dan 

nilai ilmiahnya dinilai paling tinggi. Tetapi keterbatasannya terutama 
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berkaitan dengan keterbatasan peneliti dalam membuat pridiksi yg 

akurat, kontrol pengaruh lingkungan, dan melakukan pengukuran 

yg layak.  

  

2. Proses Dasar Penelitian Tindakan 
Secara umum proses dasar penelitian tindakan mencakup 

empat tahap, yaitu (a) menyusun rencana penelitian, (b) melakukan 

tindakan, (c) melakukan observasi, dan (d) refleksi. Keempat tahap 

tersebut merupakan satu siklus penelitian, jika ternyata setelah satu 

siklus dilakukan, masalah yang hendak diselesaikan belum terjawab, 

maka bisa dilanjutkan pada siklus kedua, ketiga dan seterusnya. 

Keempat tahap tersebut selanjutnya disajikan dalam diagram berikut :  

18

DIAGRAM LANGKAH-LANGKAH PTK

• LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

PLANING

A
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 1
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TIN
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 2

A
C

TIN
G

 2

OBSERVING 2

RE-PLANING

A
C

TIN
G

 3

R
EFLEC

TIN
G

 3

OBSERVING 3

1 2 3

 
Diagram di atas selanjutnya dijelaskan secara singkat berikut : 

1. Menyusun rencana penelitian; dalam menyusun rencana penelitian 

dianjurkan agar merupakan tindakan yang tersusun, rencana itu 

harus memandang ke depan, harus mengakui bahwa semua 

tindakan sosial dalam batas tertentu tidak dapat diramalkan. 

Rencana umumnya harus cukup fleksibel untuk diadaptasikan 
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dengan pengaruh yang tak terduga dan kendala yang tak terlihat 

sebelumnya, rencana hendaknya disusun berdasarkan hasil 

pengamatan awal yang reflektif. 

 

2.  Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara 

sadar dan terkendali, yang merupakan variabel  praktek yang 

cermat dan bijaksana. Tindakan di sisni mengandung makna 

inovasi atau pembaharuan betapapun kecilnya, yang berbeda 

dengan yang biasa dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, praktek 

diakui sebagai gagasan dalam tindakan, dan tindakan itu 

digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-tindakan 

sebelumnya, yaitu tindakan yang disertai dengan niat untuk 

memperbaiki keadaan. Tindakan ini didasarkan atas rencana 

tindakan yang bersifat tentatif, dengan mendasarkan pada data-

data yang ada. 

 

3. Observasi berfungsi untuk mengetahui pengaruh  tindakan 

terhadap perubahan perilaku dan atau perkembangan aspek-aspek 

tertentu sesuai tujuan penelitian. Observasi bukan dilakukan tanpa 

rencana, tetapi observasi harus dilakukan dengan perencanaan 

yang jelas. Sebagai bukti bahwa observasi itu dilakukan dengan 

rencana yang jelas, maka diujudkan dalam bentuk panduan 

observasi yang disusun mendasarkan konsep-konsep teoretik 

tentang sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Hal-hal yang perlu 

diamati oleh peneliti tindakan adalah (a) proses tindakannya, (b) 

pengaruh tindakan yang disengaja dan tak disengaja, (c) keadaan 

dan kendala tindakan, (d) bagaimana keadaan dan kendala 

tersebut mempermudah atau menghambat tindakan yang telah 

direncanakan dan pengaruhnya, (e) persoalan lain yang timbul. 
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4. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali tindakan 

yang telah dilakukan. Refleksi berusaha memahami proses, 

masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan 

strategis. Refleksi dilakukan dengan mempertimbangkan ragam 

perspektif  yang mungkin ada dalam situasi sosial  dan mungkin 

bisa dimanfaatkan bagi penyelesaian masalah. Refleksi dilakukan 

dengan diskusi-diskusi di antara para peserta atau partisipan. Hasil 

diskusi itu kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi perbaikan 

rencana tindakan pada siklus berikutnya.  

 

C. Latihan 
1. Lakukan identifikasi masalah-masalah yang saudara  hadapi dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan tugas saudara sebagai konselor  

sekolah 

2. Dari sejumlah masalah yang saudara identifikasi tersebut, 

kemudian rumuskan menjadi judul penelitian 

Misal : “Upaya mengembangkan ……. melalui ……..” (penelitian 

pada siswa …dst) 

3.  Dari judul tersebut, lakukan identifikasi sejumlah rencana tindakan 

yang memungkinkan saudara bisa merubah kondisi yang tidak 

diharapkan menuju yang diharapkan atau mengembangkan potensi 

siswa melalui kegiatan bimbingan dan konseling. 

 
D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 

1. Lakukan kunjungan ke perpustakaan yang didalamnya menyimpan 

sejumlah besar laporan penelitian. 

2. Dari sejumlah laporan penelitian tersebut, mana jenis penelitan 

tindakan yang paling banyak dilakukan orang. 

3. Lakukan pula kajian secara cermat, apa yang lazim dilakukan 

peneliti tindakan pada tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi.. 
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E. Rangkuman 
Ada beberapa jenis penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan 

diagnostik, penelitan tindakan partisipatif, penelitian tindakan empiris, 

dan penelitian tindakan eksperimental. Dari keempat jenis penelitian 

tindakan tersebut, jenis penelitian tindakan eksperimental dipandang 

nilai ilmiahnya paling tinggi, namun dalam praktek sehari-hari jenis 

penelitian tindakan partisipan lebih banyak dilakukan orang orang.   

 
F. Tes Formatif 

1. Tunjukkan dan jenis-jenis penelitian tindakan yang saudara ketahui. 

2. Dari ketiga jenis penelitian tersebut, mana yang lebih mungkin 

diterapkan dalam bimbingan dan konseling, dan tunjukkan pula 

alasan saudara 

3.  Gambarkan bagaimana prosedur umum yang lazim ditempuh 

dalam melakukan penelitian tindakan. 

4. Jelaskan apa yang lazim dilakukan peneliti tindakan pada tahap 

refleksi, danapa hubungannya dengan siklus-siklus berikutnya.. 

 

 
 
 
 



 

 

BAB VI MENYUSUN RENCANA PENELITIAN TINDAKAN 
Kegiatan Belajar 5 

 
A. Kompetensi dan Indikator 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta memahami 

langkah-langkah dalam menyusun rencana penelitian tindakan dalam 

bidang bimbingan dan konseling dengan benar. Sebagai indikator 

bahwa peserta telah memahami langkah-langkah dalam menyusun 

rencana penelitian tindakan adalah mereka mampu; (a) menulis judul 

penelitian tindakan dengan benar, (b) menyusun latar belakang 

penelitian sesuai azas penelitian tindakan, (c) merumuskan masalah 

dan pertanyaan penelitian dengan benar, (d) mermuskan tujuan 

penelitian dengan benar, (e) merumuskan manfaat penelitian dengan 

benar. Dan (f) merumuskan hipotesis tindakan dengan benar.  

 
B. Uraian Materi 

1. Unsur-unsur yang ada dalam Proposal Penelitan Tindakan 
Penulisan proposal penelitian tindakan lazim terdiri dari 

beberapa unsur, yaitu :  

a. Judul 

b. Latar belakang 

c. Rumusan masalah & pertanyaan penelitian 

d. Tujuan penelitian 

e. Manfaat penelitian 

f. Kerangka konseptual (kajian pustaka)    

g. Hipotesis tindakan 

h. Metode penelitian (penetapan partisipan, kondisi awal, rencana 

tindakan, tindakan, observasi, refleksi, analisis data) 
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2. Proposal Penelitian Tindakan Dalam Bidang Bimbingan dan 
Konseling  

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menyusun 

proposal penelitian tindakan bidang bimbingan dan konseling  

selanjutnya secara sederhana dijelaskan berikut: 

a. Judul 
1) Lakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang 

saudara hadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

bimbingan dan konseling  di sekolah sehari-hari 

2) Pilih yang paling menonjol …….., kemudian rumuskan 

menjadi judul penelitian tindakan;  

Misal : “upaya mengembangkan ……. Melalui ……..” 

(penelitian pada siswa …dst) atau  

Misal : “meningkatkan …… melalui ….” (penelitian pada 

siswa ……) 

b. Latar belakang 
Pada bagian ini tuliskan alasan pentingnya penelitian saudara 

…., Isi (kurang lebih) :  

1) Persoalan riel yang  saudara hadapi saat ini (lebih bagus jika 

saudara  bisa menyebutkan dengan cara apa data itu 

diperoleh, s/d hasilnya secara rinci dari tahun ke tahun & %-

nya) 

2) Bahayanya (bagi siswa, sekolah, masyarakat dan orang tua) 

jika maslah tersebut tidak segera diatasi  

3) Tuliskan pula pernah/belum ada upaya apa yang pernah 

dilakukan sekolah utk mengatasi maslah tersebut & 

bagaimana hasilnya 

4) Melihat bahayanya masalah tersebut dan belum berhasilnya 

upaya yg selama ini dilakukan, maka saudara ingin 

melakukan perbaikan dengan cara apa … lihat judul sdr.   
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c. Rumusan masalah & pertanyaan penelitian 
 Misalnya : “Bagaimana pelaksanaan konseling kelompok yg 

bisa meningkatkan motivasi belajar siswa” 
 
Fungsi pertanyaan penelitian adalah  lebih memperjelas apa yg 

ingin dicari melalui penelitian ini sehingga lebih memperjelas 

jawaban atau simpulan akhir … ingat : pertanyaan bagaimana 

jawabnya adalah “proses” 

Dari masalah penelitian di atas, maka pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang muncul adalah : 

1)  Siapa yang  bisa direkrut menjadi anggota kelompok, 

apakah semua siswa atau hanya mereka yang motivasi 

belajarnya rendah?  

2) Bagaimana prekrutannya (apakah dengan cara dipanggil 

atau secara suka rela)? 

3) Siapa yg pimpinan kelompok  dan bagaimana mekanisme 

pemilihannya? 

4) Peran apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota 

kelompok ? 

5) Di mana konsling kelompok dilakukan (haruskah di sekolah, 

atau bisa di luar sekolah)? 

6) Kapan bisa dilakukan (pada jam sekolah/di luar jam 

sekolah)? 

7) Bagaimana mekanisme kegiatan konseling kelompok 

dilakukan  dilakukan, apakah bisa digunakan prosedur yang 

lazim atau perlu dikembangkan dengan cara-cara baru yang 

lebih sesuai dengan keinginan partisipan? 

8) Apa peran yang harus dilakukan oleh konselor dalam 

pelaksanaan konseling ? 

 
 



 

 

8-35 Penelitian Tindakan Kelas

d. Tujuan penelitian 
Isinya kurang lebih “Diperolehnya temuan yang akurat tentang  

pelaksanaan konseling kelompok yang efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa” 

 

Jawabnya pada bab V (simpulan) kurang lebih : Anggota 

kelompoknya terdiri dari ….., yang direkrut secara …., dipimpin 

oleh …., cara pemilihan pimpinannya …,  setiap anggota 

kelompok berperan ….. , konseling kelompok  bisa dilakukan 

pada waktu ……., baik di sekolah maupun di luar sekolah, 

konseling kelompok  dilakukan dengan prosedur ………., fungsi 

guru atau konselor dalam kegiatan tersebut  adalah sebagai  … 
e. Manfaat penelitian 

Tuliskan manfaat teoretis dan manfaat praktis dari temuan 

saudara tentang pelaksanaan konseling kelompok yang bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

f. Kerangka konseptual (kajian pustaka) dan hipotesis 
tindakan 
Untuk mengisi bagian ini, hal-hal yang bisa dilakukan adalah     

Membaca literatur yang mungkin bisa mendukung penyelesaian 

masalah yang sedang saudara hadapi. Dari kajian pustaka ini 

kemudian dirumuskan hipotesis tindakan misal : “Dengan 

pelaksanaan konseling kelompok “yang baik” efektif utk 

meningkatkan motivasi belajar siswa”  … yg baik itu yg dicari 

jawabannya  

g. Metode penelitian  
Pada bagian ini lazim disajikan : penetapan partisipan, kondisi 

awal, rencana tindakan, tindakan, observasi, refleksi, dan 

analisis data. 
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C. Latihan 
Buatlah proposal penelitian tindakan dengan mengacu pada kondisi 
riel masalah yang paling menonjol dihadapi di sekolah saudara. Dalam 
menyusun proposal tersebut upayakan menggunakan sistematika 
yang lazim digunakan kemudian diisi uraian sesuai panduan dan judul 
penelitian yang saudara tulis  

 
D. Lembar Kegiatan Mahasiswa 

1. Bacalah buku-buku yang membahas penelitian tindakan, pahami 
secara mendalam guna memperkaya teori-teori yang disajikan 
dalam buku ajar ini 

2. Baca pula laporan penelitian tindakan yang ada kemudian 
renungkan dan bandingkan dengan model penelitian kuantitatif dan 
kualitatif. Temukan persamaan dan perbedaannya 

  
E. Rangkuman 

Penelitian tindakan cenderung dilakukan untuk memperbaikan kondisi 
di laoangan serta untuk meningkatkan profesionalitas, oleh sebab itu 
penyusunan proposal penelitian tindakan akan lebih mudah dan 
bermanfaat jika disusun mendasarkan kondisi riel di lapangan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut perlu didukung dengan literatur yang 
memadai, dan bukan semata-mata mengandalkan pamikiran rasional 
semata, di samping itu juga perlu memperhatikan masukan dari 
partisipan. 
  

F. Tes Formatif 
1. Tuliskan tiga judul penelitian yang dikembangkan dari masalah 

yang saudara hadapi di tempat saudara bertugas. 
2. Jelaskan perbedaan rumusan maslah penelitan tindakan dengan 

rumusan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
3. Jelaskan pula perbedaan dan persamaan hipotesis dan hipotesis 

tindakan. 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah,m artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai standar 

kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) mengenal 

perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan yang non 

konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan (4) 

menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
 Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II  KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab 

dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah sering 

membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah populer 

maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. Berbekal 

pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, bapak dan 

ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis ilmiah. 

Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. Uraian Materi 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan (Taryadi, 1993:5). 

Oleh karena itu, penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan 

sifat-sifat dan ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak 

selalu harus dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, 

penerbitan ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya 

dapat dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun 
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kriteria eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat 

berbeda antaa satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan (Taryadi, 1993:6). 

Lain daripada itu, karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang 

berada di garis depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga 

mengemban sifat pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan 

jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur dan 

sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur 

artikel ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan struktur 

artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. Rangkuman 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

 

E. Tes Formatif 
1.   Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 
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1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya 

menyajikan tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, 

kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan 

tidak memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah 

yang merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 

c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 
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6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada um,umnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 

c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 
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2. Tes Uraian 
1. Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2. Sebutkan asspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk 

setiap aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan 

karakteristik karya tulis ilmiah! 

3. Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III  KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. Uraian Materi 
1. Artikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam 

upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu 

mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, 

baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang 

dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam 

rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-

artikel hasil pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah 

pendapat atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang 

dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai 

masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan 

pikiran baru penulis tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, 

artikel hasil pemikiran bukanlah sekadar kolase atu tempelan 

cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan tulisan dari 

sejumlah sumber, tetapi adalah hasil pemikiran analitis dan kritis 

penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, 

pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar 

rujukan. Uraian singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan 

di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan 

dengan tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah 

disusun dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat 
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bagi calon pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita 

atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil 

pemikiran adalah bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang 

pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini 

penting karena artikel hasil pemkiran pada dasarnya bertujuan 

untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis 

pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. 

Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, dan lakukan evaluasi 

terhadap judul-judul tersebut untuk melihat apakah kriteria yang 

disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science 

Classes: An Underestimated Problem? (Journal of Research in 

Science Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin 

ciri-ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran 

seperti provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. 

Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja 

yang dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). 

Nama penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan 
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akhir jika tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki tidak mencukupi. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel 

yang dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar 

penulis. Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun 

dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih 

sempit dari teks utama (margin kanan dan margin kiri menjorok 

masuk beberapa ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca 

segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di 

dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan 

provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, 

sehingga (calon) pembaca tertarik untuk meneruskan 

pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. 

Jika dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari 

tesaurus bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata 

kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari 

tubuh artikel walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili 

tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul 

atau tubuh artikel. Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci 

berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often 
inappropriately considered as two different schools of 
thought than as two different tools. In fact these two 
approaches serve different purposes. A qualitative study 
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takes several stage in generating theories. Business 
transaction pattern and market characteristic, for example, 
can be investigated through qualitative study, while their 
tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 

 
Key words: qualitative study, theory development 

 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik 

perhatian pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi 

permasalahan yang akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan 

hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan 

permasalahan yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-

naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian 

pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 

kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan 

pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian pendahuluan dalam 

contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. 
Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan 
dikelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang 
kegiatan pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia 
pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan 
partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam 
berbagai bentuk. Di Amerika Serikat dalam tingkat 
pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut “Land-Grant 
Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 
yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian 
ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang 
demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah 
menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu 
penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor 
ekonomi... 
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Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil 
penelitian disebutkan di muka terlihat masih terdapat 
beberapa hal yang belum jelas benar atau setidak-
tidaknya masih menimbulkan keraguan mengenai sebab-
sebab menurunnya mutu partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Dalam artikel-artikel ini akan 
dibahas kemungkinan-kemungkinan menurunnya 
partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan analisis 
ekonomi pendidikan. Diharapka, dengan analisis ini 
kekurangan analisis terdahulu dapat dikurangi dan dapat 
disusun penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

 

Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat 

alur argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih 

adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi 

masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari 

berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang 

beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk 

menampilkan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lan. 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau 

sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya 

subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan 

kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di 

antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di 

dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan 

kritis dengan sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin 

juga berciri komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. 

Walaupun dmikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak 

terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. 

Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak 
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juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Perhatikan 

contoh-contoh petikan bagian inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 

 
Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di 

atas dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis 

artikel ini yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di 

dalam kalimat-kalimat: (1) Hence, any consideration of the 

theoretical base of science and its practical implementation must 

start by…, (2) Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan 

atau penyesuaian paradigma dan praktek-praktek pendidikan, 

adalah suatu keharusan jika…, (3)…We are fabricating words not 

because …, or ‘lying’ about…, but…dan seterusnya. 
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f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan 

segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. 

Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian 

alternative. Jika memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat 

dilihat pada berbagai artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat 

beberapa perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada 

dasarnya sama: mengakhir diskusi dengan suatu pendirian atau 

menyodorkan beberapa alternative penyelesaian. Perhatikan 

contoh-contoh berikut. 

 

Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi 
pada prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. 
Hatta dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan 
pada tiga hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam 
nilai-nilai Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang 
diwujudkan dengan perencanaan ekonomi oleh negara; 
dan (c) organisasi ekonomi yang mendasarkan azas 
bersama/koperasi. 

 
Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi 

dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik 
dan ramai pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi 
sebagai reaksi atas permasalahan konglomerasi di 
Indonesia. Perlu diupayakan hubungan kemitraan yang 
baik antara pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Pada saat ini nampak sudah ada political will 
dari pemerintah kita terhadap kegiatan ekonomi berskala 
menengah dan kecil. Namun demikian kemampuan politik 
saja tidak cukup tanpa disertai keberanian politik. 
Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 
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if, as has been discussed in this article, 
argumentation has a central role play in science and 
learning about science, then its current omission is a 
problem that needs to be seriously addressed. For in the 
light of our emerging understanding of science as social 
practice, with rhetoric and argument as a central feature, 
to continue with current approaches to the teaching of 
science would be to misrepresent science and its nature. 
If his pattern is to change, then it seems crucial that any 
intervention should pay attention not only to ways of 
enhancing the argument skills of young people, but also 
improving teachers’ knowledge, awareness, and 
competence in managing student participation in 
discussion and argument. Given that, for good or for ill, 
science and technology have ascended to ascended to a 
position of cultural dominance, studying the role of 
argument in science offers a means of prying open the 
black box that is science. Such an effort would seem well 
advised-both for science and its relationship with the 
public, and the public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan 

bervariasi, tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun 

demikian, harus senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini 

secara konsisten diikuti dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi 

artikel jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan 

Journal of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal 
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yang semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan 

dalam sebagai artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus 

disusun kembali agar memenuhi tata tampilan karangan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh dewan penyunting jurnal yang 

bersangkutan dan tidak melampaui batas panjang karangan. Jadi, 

artikel hasil penelitian bukan sekadar bentuk ringkas atau 

”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi merupakan hasil kerja 

penulisan baru, yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa 

sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penting 

penelitian, tetapi dalam format artikel yang jauh lebih kompak dan 

ringkas daripada laporan teknis aslinya. 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan 

dan saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 
Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam 

judul artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel 

tidak menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul 

artikel umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa 

contoh. 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum 

Penelitian Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of 

Science (Research presented at the American Educational 
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Research Association Annual Conference, Chicago, 24-28 

March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama 

dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 

 

b. Nama Penulis 
Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil 

pemikiran juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan 

kepada hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan 

panjang artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-

kata kunci (3-5 buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah 

masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti ini sering tercermin 

dalam variable-variabel penelitian dan hubungan antara variable-

variabel tersebut. Walaupun demikian, tidak ada keharusan kata-

kata kunci diambil dari variabel-variabel penelitian atau dari kata-

kata yang tercantum di dalam judul artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
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elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 
 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 

 

d. Pendahuluan 
Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang 

permasalaha penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam 

kaitan dengan upaya pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan 

rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan 

manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. 

Materi pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, 

sasaran atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik 

analisis data. Sub-subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) 

disampaikan dalam format esei dan sesedikit mungkin 

menggunakan format enumeratif, misalnya: 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan observasi partisipatori. Peneliti terjun 

langsung ke dalam keidupan masyarakat desa, ikut serta 

melakukan berbagai aktivitas sosial sambil mengumpulkan data 

yang dapat diamati langsung di lapangan atau yang diperoleh dari 

informan kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 

sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota masyarakat 

sasaran. Informasi yang diberikan dari informan kunci diuji dengan 

membandingkannya dengan pendapat nara sumber yang lain. 

Analisis dengan menggunakan pendekatan... 

Rancangan eksperimen pretest-posttest control group design 

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian dipilih secara 

random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian secara random pula 

ditempatkan ke dalam kelompok percobaan dan kelompok control. 

Data diambil dengan menggunakan tes yang telah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. 

Analisis data dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis 

data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis 

dan penggunaan statistic tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

pengguaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di 

dalam berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah 

Pendidikan Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal 

antara Januari 1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 

 
Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan 

artikel dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku 

ranah yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan 

temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, 

dan memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah 

ada. 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
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Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 
Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangakan 

pokok-pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan 

penelitian. Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian. Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, 

pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. 

 

i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel 

hasil penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian 

dikembangkan dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel 

hasil pemikiran adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu 

masalah. Bagian terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian 

penulis tentang masalah yang dibahas dan diharapkan memicu 

wahana baru mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, 

dilain pihak, dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan 

tujuan utama untuk memperluas penyebarannya dan secara 

akumulatif-dengan hasil penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran 

dan keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang 

tidak perlu dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan 

baku, sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk 

artikel hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah 

tercapainya maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi 

yang efektif dan efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang 

cukup tinggi. Selain itu, kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain 

seperti objektif, jujur, rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan 

hendaknya juga diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi 

oleh penulis. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.5 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

5 menit Curah 

pendapat, 
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2.6 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.7 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.8 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah dalam 

bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil penelitian. 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.7 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.8 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.9 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.10 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.11 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.12 Fasilitator menekankan kembali 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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kesimpulan yang tepat. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.4 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.5 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.6 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. Rangkuman 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 
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mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif-dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain-memperkaya khasanah pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

E. Tes Formatif 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 
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a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 

d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 
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c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 

d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV  KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. Kompetensi dan Indikator 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. Uraian Materi 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya 

format esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan 

penulis. Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-
pihak berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Teggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSNdilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-

benar fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei 

seperti dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai 

masih dapat digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat 

dilakukan dengan format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., 

dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 

Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 
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disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jiuka kontribusi biaya 

cetak telah dibayar lunas. 

 

C. Lembar Kegiatan 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar 

teman yang sakit dapat segera 

sembuh dan berkumpul untuk 

bersekolah kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan petunjuk bagi 

penulis ilmu pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang format penulisan karya 

tulis ilmiah 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 
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tentang salah satu contoh 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian  

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 
D. Rangkuman 

 1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja)

 2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. Tes Formatif 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Deskripsi 
Buku Ajar mengenai “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini meliputi 

materi pembelajaran tentang penulisan artikel ilmiah, jenis dan struktur 

artikel ilmiah, artikel hasil pemikiran, artikel hasil penelitian, format 

tulisan, serta praktik penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, buku 

ajar ini mengantarkan peserta PLPG untuk memahami materi-materi 

tersebut di atas, namun demikian peserta juga diminta untuk 

menyusun draft penulisan artikel ilmiah di bidang kompetensi masing-

masing. Hal ini mempunyai tujuan agar setelah pelaksanaan 

matapelajaran ini peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam 

menyusun artikel ilmiah yang siap dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah 

yang tidak maupun terakreditasi. 

Buku ajar “Penulisan Karya Tulis Ilmiah” ini mempunyai 

standar kompetensi dasar (1) mengenal penulisan artikel ilmiah; (2) 

mengenal perbedaan penulisan artikel ilmiah yang konseptual dan 

yang non konseptual; (3) mengenal format penulisan artikel ilmiah; dan 

(4) menyusun draft artikel ilmiah. Buku ajar ini mempunyai hubungan 

dengan buku ajar yang terutama adalah penelitian tindakan kelas. 

Karena standar kompetensi penelitian tindakan kelas adalah (1) 

mengenal metode penelitian tindakan kelas; (2) mengenal format 

laporan penelitian tindakan kelas, (3) menyusun draft proposal 

penelitian tindakan kelas. Jelas bahwa kompetensi dasar kedua mata 

pelajaran ini akan bersngkut paut, pada saat peserta PLPG 

berkeinginan untuk menuliskan hasil penelitian tindakan kelas ke 

dalam jurnal penelitian pendidikan. 
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B. Petunjuk Pembelajaran 
Peserta PLPG harus selalu aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Peserta PLPG aktif berdiskusi dengan pelatih, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami, selanjutnya mendiskusikan 

dengan teman lainnya. Di samping itu, peserta pelatihan mencermati 

contoh-contoh yang telah disajikan oleh pelatih dan yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Kemudian peserta PLPG harus belajar menyusun 

suatu draft artikel ilmiah yang selaras dengan format yang tersaji di 

dalam buku ajar ini. Hasil draft itu selanjutnya digunakan untuk 

memenuhi tugas mata pelajaran ini, serta dimintakan pendapat dari 

pelatih. Saran-saran dari pelatih yang belum dipahami perlu 

ditanyakan kembali kepada pelatih jika perlu meminta perbandingan 

dengan artikel yang telah termuat di dalam jurnal. 

 

C. Kompetensi dan Indikator 
1. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria 

penulisan artikel ilmiah; 

2. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami jenis dan 

struktur artikel ilmiah; 

3. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil pemikiran konseptual; 

4. .Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami artikel 

penulisan hasil penelitian; 

5. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan enumeratif; 

6. Peserta mempunyai kemampuan dalam memahami format 

penulisan esai; 

7. Peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 

menyusun draft artikel ilmiah. 



BAB II. KEGIATAN BELAJAR I 
JENIS DAN STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH 

 
A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 

Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat 

akrab dengan peserta PLPG. Sebagai guru, bapak dan ibu sudah 

sering membaca berbagai artikel, baik yang bersifat populer, ilmiah 

populer maupun yang memang benar-benar merupakan karya ilmiah. 

Berbekal pengalaman bapak dan ibu dalam memahami artikel ilmiah, 

bapak dan ibu akan mengkaji bentuk, sifat dan struktur karya tulis 

ilmiah. Berkaitan uraian di atas, maka setelah menyelesaikan kegiatan 

berlajar pertama ini, bapak dan ibu diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan sifat artikel ilmiah; 

2. Menjelaskan sikap ilmiah; 

3. Menjelaskan bentuk, struktur dan sifat-sifat artikel ilmiah 

4. Menjelaskan perbedaan artikel hasil pemikian konseptual dengan 

hasil penelitian 

 

B. URAIAN MATERI 
Sesuai dengan namanya, artikel ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal diharapkan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 

Kriteria ini adalah cerminan sifat karya ilmiah yang berupa norma dan 

nilai yang berakar pada tradisi ilmiah yang diterima secara luas dan 

diikuti secara sungguh-sungguh oleh para ilmuwan. Oleh karena itu, 

penerbitan ilmiah secara inherent harus menampilkan sifat-sifat dan 

ciri-ciri khas karya ilmiah tersebut yang mungkin tidak selalu harus 

dipenuhi di dalam jenis penerbitan yang lain. Pertama, penerbitan 

ilmiah bersifat objektif, artinya isi penerbitan ilmiah hanya dapat 

dikembangkan dari fenomena yang memang exist, walaupun kriteria 



 9-2 Penulisan Karya Ilmiah 

eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasannya dapat berbeda 

antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. 

Selain objektif, sifat lain karya ilmiah adalah rasional. Rasional 

menurut Karl Popper adalah tradisi berpikir kritis para ilmuwan. Oleh 

karena itu, penerbitan ilmiah juga membawa ciri khas ini yang 

sekaligus berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik timbal-balik 

yang berkaitan dengan masalah yang dipersoalkan. Lain daripada itu, 

karena jurnal merupakan sarana komunikasi yang berada di garis 

depan dalam pengembangan IPTEKS, ia juga mengemban sifat 

pembaharu dan up-to-date atau tidak ketinggalan jaman. 

Selanjutnya, dalam menulis artikel ilmiah penulis hendaknya 

juga tidak mengabaikan komponen sikap ilmiah yang lain seperti 

menahan diri (reserved), hati-hati dan tidak over-claiming, jujur, lugas, 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan-

kepantingan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya. Semua 

sikap di atas, dilengkapi dengan keterbukaan dalam menyebutkan 

sumber bahan yang menjadi rujukannya, juga dipandang sebagai 

upaya penulis untuk memenuhi etika penulisan ilmiah. 

Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 
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ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 

Sesuai dengan tujuan penerbitannya, majalah ilmiah pada 

umumnya memuat salah satu dari hal-hal berikut: (1) kumpulan atau 

akumulasi pengetahuan baru, (2) pengamatan empirik, dan (3) 

gagasan atau usulan baru (Pringgoadisurjo, 1993). Dalam praktik hal-

hal tersebut akan diwujudkan atau dimuat di dalam salah satu dari dua 

bentuk artikel, yaitu artikel hasil pemikiran atau artikel non penelitian 

dan artikel hasil penelitian. Ada beberapa jurnal yang hanya memuat 

artikel hasil penelitian, misalnya Journal of Research in Science 

Teaching yang terbit di Amerika Serikat dan Jurnal Penelitian 

Kependidikan terbitan Lembaga Penelitian Unversitas Negeri Malang. 

Akan tetapi sebagian jurnal biasanya memuat kedua jenis artikel: hasil 

pemikiran dan hasil penelitian. Selain itu, seringkali majalah ilmiah juga 

memuat resensi buku dan obituari. Pemuatan artikel hasil penelitian, 

artikel hasi pemikiran, resensi dan obituari ini sejalan dengan 

rekomendasi Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2000). Di 

dalam tulisan ini pembahasan akan dibatasi pada struktur dan anatomi 

dua jenis artikel saja yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan bentuk, struktur 

dan sifat karya tulis ilmiah. 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian sifat artikel 

ilmiah; 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 
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3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang sikap ilmiah; 

3.3 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang bentuk dan struktur artikel 

ilmiah 

3.4 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

sikap ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama 

dengan peserta mengadakan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran hari itu, tentang 

beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dari sikap 

ilmiah, sifat, bentuk, dan 

struktur artikel ilmiah; 

4.2 Fasilitator memberi 

kesempatan peserta untuk 

mengungkapkan pengalaman 

setelah dilakukan sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama 

sebagai menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 
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3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai sifat artikel ilmiah; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai karakter sikap ilmiah; yang 

selanjutnya mempunyai kecenderungan positif jika dihadapkan 

pada kasus plagiariasme misalnya; 

c. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai bentuk, dan struktur karya tulis 

ilmiah. 

 

D. RANGKUMAN 
Artikel ilmiah mempunyai bentuk, struktur, dan sifat-sifat 

tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, 

dan kaidah-kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel 

ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya 

yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun 

demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya selingkung 

yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan 

kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. 

Gaya selingkung itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah 

ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih 

mengikuti semua pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu 

kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para 

ilmuwan atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya 

masing-masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah-kaidah 

penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus 

dipenuhi oleh para penulis artikel. 
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F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali 

a. sikap penulis 

b. panjang tulisan 

c. struktur sajian 

d. penggunaan bahasa 

2. Struktur sajian suatu karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri dari 

a. pendahuluan, inti (pokok pembahasan), dan penutup 

b. pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan 

c. abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan 

d. abstrak, bagian inti, penutup 

3. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan 

tentang 

a. rangkuman dan tindak lanjut 

b. simpulan umum 

c. rekomendasi penulis 

d. simpulan dan saran 

4. Substansi suatu karya tulis ilmiah dapat mencakup berbagai hal, 

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. 

Berikut ini adalah contoh-contoh subatansi karya tulis ilmiah, kecuali 

a. pendidikan 

b. kebudayaan 

c. pemulung 

d. informatika 

5. Dalam karya tulis ilmiah, penulis bersikap netral, obyektif, dan tidak 

memihak. Sikap ini sesuai dengan hakikat karya tulis ilmiah yang 

merupakan kajian berdasarkan pada, kecuali 

a. fakta atau kenyataan 

b. argumentasi 
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c. teori yang diakui kebenarannya 

d. data empirik/hasil penelitian 

6. Keobyektifan penulis karya tulis ilmiahdicerminkan dalam gaya 

bahasa yang bersifat 

a. resmi 

b. baku 

c. impersonal 

d. personal 

7. Komponen suatu karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenis 

karya tulis ilmiah dan tujuan penulisannya, namun pada umumnya 

semua karya tulis ilmiah mempunayi komponen 

a. daftar pustaka 

b. abstrak 

c. daftar tabel 

d. lampiran 

8. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali 

a. memaparkan bidang ilmu tertentu 

b. merupakan deskripsi suatu kejadian 

c. menggunakan gaya bahasa resmi 

d. disajikan secara sistematis 

9. Di antara judul berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk 

judul karya tulis ilmiah? 

a. senjata makan tuan 

b. kumbang cantik pengisap madu 

c. pengaruh gizi pada pertumbuhan anak 

d. pengaruh obat bius yang menghebohkan 

10

. 

Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, 

seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek 

yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah 

a. sistematika tulisan 

b. panjang tulisan 
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c. ragam bahasa yang digunakan 

d. pengarang 

 

2. Tes Uraian 
1.  Setelah membaca uraian di atas, coba bapak dan ibu simpulkan 

bagaimana caranya mengenal karakteristik karya tulis ilmiah. 

Jelaskan mengapa bapak dan ibu menyimpulkan seperti itu? 

2.  Sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik 

suatu karya tulis ilmiahdan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

aspek. Berdasarkan uraian itu, coba simpulkan karakteristik karya 

tulis ilmiah! 

3.  Secara umum, struktur sajian suatu karya tulis ilmiah terdiri dari 

bagian awal, inti, dan bagian penutup. Coba jelaskan deskripsi 

masing-masing bagian dan apa bedanya dengan struktur sajian 

karya non ilmiah? 

 



BAB III. KEGIATAN BELAJAR II 
ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar yang kedua ini akan dibahas bagaimana 

menentukan kelayakan ide untuk dituangkan ke dalam tulisan serta 

struktur tulisan konseptual. Pembahasan mengenai materi ini akan 

bermanfaat pada saat bapak dan ibu menulis artikel konseptual. Di 

samping itu akan dibahas juga teknik menulis karya tulis ilmiah atas 

dasar hasil penelitian. Berkaitan uraian di atas, maka setelah 

menyelesaikan kegiatan berlajar kedua ini, bapak dan ibu diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam: 

1. Menjelaskan pembuatan judul karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

2. Menjelaskan abstrak dan kata kunci karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

3. Menjelaskan penulisan pendahuluan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

4. Menjelaskan penulisan metode karya tulis yang bersifat konseptual 

maupun atas dasar hasil penelitian; 

5. Menjelaskan penulisan hasil penelitian karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

6. Menjelaskan penulisan pembahasan karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 

7. Menjelaskan penulisan simpulan dan saran karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian; 

8. Menjelaskan penulisan daftar pustaka karya tulis yang bersifat 

konseptual maupun atas dasar hasil penelitian 
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B. URAIAN MATERI 
1. Atikel Hasil Pemikiran 

Artikel hasil pemikiran adalah hasil pemikiran penulis atas suatu 

permasalahan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya 

untuk menghasilkan artikel jenis ini penulis terlebih dahulu mengkaji 

sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang 

sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. 

Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka 

menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil 

pemikiran yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, di samping 

teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. 

Bagian paling vital dari artikel hasil pemikiran adalah pendapat 

atau pendirian penulis tentang hal yang dibahas, yang dikembangkan 

dari analisis terhadap pikiran-pikiran mengenai masalah yang sama 

yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan pikiran baru penulis 

tentang hal yang dikaji, jika memang ada. Jadi, artikel hasil pemikiran 

bukanlah sekadar kolase atu tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, 

apalagi pemindahan tulisan dari sejumlah sumber, tetapi adalah hasil 

pemikiran analitis dan kritis penulisnya. 

Artikel hasil pemikiran biasanya terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, 

bagian inti atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Uraian 

singkat tentang unsur-unsur tersebut disampaikan di bawah ini. 

 

a. Judul  

Judul artikel hasil pemikiran hendaknya mencerminkan dengan 

tepat masalah yang dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, 

mengandung unsur-unsur utama masalah, jelas, dan setelah disusun 

dalam bentuk judul harus memiliki daya tarik yang kuat bagi calon 

pembaca. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat 

tanya. Salah satu ciri penting judul artikel hasil pemikiran adalah 
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bersifat ”provokatif”, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca 

artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel hasil pemkiran 

pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, 

argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat-pendapat para ahli atau 

pemerhati bidang tertentu. Perhatikan judul-judul artikel di bawah ini, 

dan lakukan evaluasi terhadap judul-judul tersebut untuk melihat 

apakah kriteria yang disebutkan di atas terpenuhi. 

 Membangun Teori melalui Pendekatan Kualitatif (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No. 1) 

 Repelita IV: A Cautious Development Plan for Steady Growth 

(Kaleidoscope International Vol. IX No.1) 

 Interpreting Student’s and Teacher’s Discourse in Science Classes: 

An Underestimated Problem? (Journal of Research in Science 

Teaching Vol. 33, No.2.) 

 

Di dalam contoh-contoh judul di atas seharusnya tercermin ciri-

ciri yang diharapkan ditunjukan oleh artikel hasil pemikiran seperti 

provokatif, argumentative, dan analitik. 

 

b. Nama Penulis  

Untuk menghindari bias terhadap senioritas dan wibawa atau 

inferioritas penulis, nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar 

akademik atau gelar profesional yang lain. Jika dikehendaki gelar 

kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga 

tempat penulis bekerja sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika 

penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama saja yang 

dicantumkan disertai tambahan dkk. (dan kawan-kawan). Nama 

penulis lain ditulis dalam catatan kaki atau dalam catatan akhir jika 

tempat pada catatan kaki atau di dalam catatan akhir jika tempat pada 

catatan kaki tidak mencukupi. 
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c. Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak artikel hasil pemikiran adalah ringkasan dari artikel yang 

dituangkan secara padat; bukan komentar atau pengantar penulis. 

Panjang abstrak biasanya sekitar 50-75 kata yang disusun dalam satu 

paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Format lebih sempit dari teks 

utama (margin kanan dan margin kiri menjorok masuk beberapa 

ketukan). 

Dengan membaca abstrak diharapkan (calon) pembaca segera 

memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam 

artikel. Ciri-ciri umum artikel hasil pemikiran seperti kritis dan provokatif 

hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga (calon) 

pembaca tertarik untuk meneruskan pembacaannya. 

Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu 

istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang 

terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Jika 

dapat diperoleh, kata-kata kunci hendaknya diambil dari tresaurus 

bidang ilmu terkait. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata kunci tidak 

hanya dapat dipetik dari judul artikel, tetapi juga dari tubuh artikel 

walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara 

eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. 

Perhatikan contoh abstrak dan kata-kata kunci berikut ini. 

 

Abstract: Theory Generation through Qualitative Study. A 
qualitative study is often contrasted with its quantitative 
counterpart. These two approaches are more often inappropriately 
considered as two different schools of thought than as two 
different tools. In fact these two approaches serve different 
purposes. A qualitative study takes several stage in generating 
theories. Business transaction pattern and market characteristic, 
for example, can be investigated through qualitative study, while 
their tendencies, frequencies, and other related quantitative 
values can be more appropriately investigated through 
quantitative study. 
 
Key words: qualitative study, quantitative study, theory development 
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d. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian 

pembaca dan memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang 

akan dibahas, misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang 

kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan 

yang terkait dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah 

dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri 

dengan rumusan singkat (1-2 kalimat) tentang hal-hal pokok yang akan 

dibahas dan tujuan pembahasan. Perhatikan tiga segmen bagian 

pendahuluan dalam contoh di bawah ini. 

 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling 
penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan 
sejarah pendidikan di negara-negara maju dan dikelompok-
kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan 
pendidikan menunjukan bahwa keadaan dunia pendidikan 
mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi 
masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. 
Di Amerika Serikat dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal 
apa yang disebut “Land-Grant Universities...”dst. 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang 
berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat 
bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya 
masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya 
partisipasi. Sementara itu penulis-penulis lain lebih memfokus 
pada faktor-faktor ekonomi... 

Dari kajian terhadap berbagai tulisan dan hasil penelitian 
disebutkan di muka terlihat masih terdapat beberapa hal yang 
belum jelas benar atau setidak-tidaknya masih menimbulkan 
keraguan mengenai sebab-sebab menurunnya mutu 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. 
Dalam artikel-artikel ini akan dibahas kemungkinan-
kemungkinan menurunnya partisipasi masyarakat tersebut 
berdasarkan analisis ekonomi pendidikan. Diharapkan, 
dengan analisis ini kekurangan analisis terdahulu dapat 
dikurangi dan dapat disusun penjelasan baru yang lebih 
komprehensif. 
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Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur 

argumentasi yang diikuti penulis untuk menunjukan masih adanya 

perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di 

dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut 

pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang 

membuka kesempatan bagi penulis untuk menampilkan wacana 

penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

dari sudut pandang yang lan. 

 

 

e. Bagian Inti 

Isi bagian ini sangat bervariasi, lazimnya berisi kupasan, 

analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap 

penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian 

juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan 

penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat 

artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini 

adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis dengan 

sistematika yang runtut dan logis, sejauh mungkin juga berciri 

komparatif dan menjauhi sikap tertutup dan instruktif. Walaupun 

demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang 

dan menjadi bersifat enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian 

dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan 

artikel tampil seperti diktat. Perhatikan contoh-contoh petikan bagian 

inti artikel berikut ini. 

 
Science earns its place on the curriculum because there is 
cultural commitment to the value of the knowledge and the 
practices by which this body of ideas has been derived. 
Hence, any consideration of the theoretical implementation 
must start by attempting to resolve the aims and intentions of 
this cultural practice…(Dari Osborne, 1996:54). 
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Dalam situasi yang dicontohkan di atas perubahan atau 
penyesuaian paradigma dan praktik-praktik pendidikan 
adalah suatu keharusan jika dunia pendidikan Indonesia tidak 
ingin tertinggal dan kehilangan perannya sebagai wahana 
untuk menyiapkan generasi masa datang ironisnya, kalangan 
pendidikan sendiri tidak dengan cepat mengantisipasi, 
mengembangkan dan mengambil inisiatif inovasi yang 
diperlukan, walaupun kesadaran akan perlunya perubahan-
perubahan tertentu sudah secara luas dirasakan. Hesrh dan 
McKibbin (1983:3) menyatakan bahwa sebenarnya banyak 
pihak telah menyadari perlunya inovasi…(Dari Ibnu, 1996:2) 

 
John Hassard (1993) suggested that, ‘Unlike modern 
industrial society, where production was the cornerstone, in 
the post modern society simulation structure and control 
social affairs. We, at witnesses, are producing simulation 
whitin discorses. We are fabricating words, not because we 
are “falsyfaying” data, or “lying” about what we have learned, 
but because we are constructing truth within a shifting, but 
always limited discourse.’ (Dari Ropers-Huilman, 1997:5) 

 

Di dalam contoh-contoh bagian inti artikel hasil pemikiran di atas 

dapat dilihat dengan jelas bagian yang paling vital dari jenis artikel ini 

yaitu posisi atau pendirian penulis, seperti terlihat di dalam kalimat-

kalimat: (1) Hence, any consideration of the theoretical base of science 

and its practical implementation must start by…, (2) Dalam situasi yang 

dicontohkan di atas perubahan atau penyesuaian paradigma dan 

praktek-praktek pendidikan, adalah suatu keharusan jika…, (3)…We 

are fabricating words not because …, or ‘lying’ about…, but…dan 

seterusnya. 

 

f. Penutup atau Simpulan 

Penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan 

pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian 

sebelumnya. Banyak juga penulis yang berusaha menampilkan segala 

apa yang telah dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian 

penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Jika 

memang dianggap tepat bagian terakhir ini dapat dilihat pada berbagai 
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artikel jurnal. Walaupun mungkin terdapat beberapa perbedaan gaya 

penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama: mengakhir 

diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif 

penyelesaian. Perhatiakan contoh-contoh berikut. 

 

 Konsep pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi pada 
prinsipnya adalah khas Indonesia. menurut Dr. M. Hatta 
dalam konsep Demokrasi Ekonomi berlandaskan pada tiga 
hal, yaitu: (a) etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai 
Pancasila; (b) rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dengan 
perencanaan ekonomi oleh negara; dan (c) organisasi 
ekonomi yang mendasarkan azas bersama/koperasi. 

 
 Isu tentang pelaksanaan Demokrasi Ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia menjadi menarik dan ramai 
pada era tahun 90-an. Hal tersebut terjadi sebagai reaksi atas 
permasalahan konglomerasi di Indonesia. Perlu diupayakan 
hubungan kemitraan yang baik antara pelaku ekonomi dalam 
sistem perekonomian Indonesia. Pada saat ini nampak sudah 
ada political will dari pemerintah kita terhadap kegiatan 
ekonomi berskala menengah dan kecil. Namun demikian 
kemampuan politik saja tidak cukup tanpa disertai keberanian 
politik. Semangat untuk berpihak pada pengembangan usaha 
berskala menengah dan kecil perlu terus digalakkan, 
sehingga tingkat kesejahteraan seluruh msyarakat dapat 
ditingkatkan. 

 
(Dari Supriyanto, 1994:330-331) 

 
 if, as has been discussed in this article, argumentation 
has a central role play in science and learning about science, 
then its current omission is a problem that needs to be 
seriously addressed. For in the light of our emerging 
understanding of science as social practice, with rhetoric and 
argument as a central feature, to continue with current 
approaches to the teaching of science would be to 
misrepresent science and its nature. If his pattern is to 
change, then it seems crucial that any intervention should pay 
attention not only to ways of enhancing the argument skills of 
young people, but also improving teachers’ knowledge, 
awareness, and competence in managing student 
participation in discussion and argument. Given that, for good 
or for ill, science and technology have ascended to ascended 
to a position of cultural dominance, studying the role of 
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argument in science offers a means of prying open the black 
box that is science. Such an effort would seem well advised-
both for science and its relationship with the public, and the 
public and its relationship with science. 

 
(Dari Driver, Newton & Osborne, 2000:309) 

 

g. Daftar Rujukan  

Bahan rujukan yang dimasukan dalam daftar rujukan hanya 

yang benar-benar dirujuk di dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua 

rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di 

dalam daftar rujukan. Tata aturan penulisan daftar rujukan bervariasi, 

tergantung gaya selingkung yang dianut. Walaupun demikian, harus 

senantiasa diperhatikan bahwa tata aturan ini secara konsisten diikuti 

dalam setiap nomor penelitian. 

 

2. Artikel Hasil Penelitian 
Artikel hasil penelitian sering merupakan bagian yang paling 

dominan dari sebuah jurnal. Berbagai jurnal bahkan 100% berisi artikel 

jenis ini. Jurnal Penelitian Kependidikan yang diterbitkan oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, misalnya, dan Journal 

of Research in Science Teaching; termasuk kategori jurnal yang 

semata-mata memuat hasil penelitian. Sebelum ditampilkan sebagai 

artikel dalam jurnal, laporan penelitian harus disusun kembali agar 

memenuhi tata tampilan karangan sebagaimana yang dianjurkan oleh 

dewan penyunting jurnal yang bersangkutan dan tidak melampaui 

batas panjang karangan. Jadi, artikel hasil penelitian bukan sekadar 

bentuk ringkas atau ”pengkerdilan” dari laporan teknis, tetapi 

merupakan hasil kerja penulisan baru, yang dipersiapkan dan 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara 

lengkap semua aspek penting penelitian, tetapi dalam format artikel 

yang jauh lebih kompak dan ringkas daripada laporan teknis aslinya. 



 9-19 Penulisan Karya Ilmiah 

Bagian-bagian artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal 

adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian 

pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

saran, dan daftar rujukan. 

 

a. Judul 

Judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan tepat 

memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel serta 

informasi lain yang dianggap penting hendaknya terlihat dalam judul 

artikel. Walaupun demikian, harus dijaga agar judul artikel tidak 

menjadi terlalu panjang. Sebagaimana judul penelitian, judul artikel 

umumnya terdiri dari 5-15 kata. Berikut adalah beberapa contoh. 

 

 Pengaruh Metode Demonstrasi Ber-OHP terhadap Hasil Belajar 

Membuat Pakaian Siswa SMKK Negeri Malang (Forum Penelitian 

Kependidikan Tahun 7, No.1). 

 Undergraduate Science Students’ Images of the Nature of Science 

(Research presented at the American Educational Research 

Association Annual Conference, Chicago, 24-28 March 1997). 

 Effect of Knowledge and Persuasion on High-School Students’ 

Attitudes towards Nuclear Power Plants (Journal of Research in 

Science Teaching Vol.32, Issue 1). 

 

Jika dibandingkan judul-judul di atas, akan sgera tampak 

perbedaannya dengan judul artikel hasil pemikiran, terutama dengan 

terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti seperti yang 

diperlihatkan pada judul yang pertama dan ketiga. 
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b. Nama Penulis 

Pedoman penulisan nama penulis untuk artikel hasil pemikiran 

juga berlaku untuk penulisan artikel hasil penelitian. 

 

c. Abstrak dan Kata Kunci 

Dalam artikel hasil penelitian abstrak secara ringkas memuat 

uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan terutama diberikan kepada 

hasil penelitian. Panjang abstrak lebih kurang sama dengan panjang 

artikel hasil pemikiran dan juga dilengkapi dengan kata-kata kunci (3-5 

buah). Kata-kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti. 

Masalah yang diteliti ini sering tercermin dalam variable-variabel 

penelitian dan hubungan antara variable-variabel tersebut. Walaupun 

demikian, tidak ada keharusan kata-kata kunci diambil dari variabel-

variabel penelitian atau dari kata-kata yang tercantum di dalam judul 

artikel. 

 

Contoh abstrak: 

Abstract: The aim of this study was to asses the readiness of 
elementary school teachers in mathematic teaching, from the 
point of view of the teacher mastery of the subject. Forty two 
elementary school teachers from Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang were given a test in mathematic which 
was devided in to two part, arithmatics and geometry. A 
minimum mastery score of 65 was set for those who would be 
classified as in adequate readiness as mathematics teachers. 
Those who obtained scores of less than 65 were classified as 
not in adequate readiness in teaching. The result of the study 
indicated that 78,8% of the teachers obtained scores of more 
than 65 in geometry. Sixty nine point five percent of the 
teachers got more than 65 arithmetic, and 69,5% gained 
scores of more than 65 scores in both geometry and 
arithmetics. 

 
Key words: mathematic teaching, teaching readiness, 
subject mastery. 
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d. Pendahuluan 

Banyak jurnal tidak mencantumkan subjudul untuk 

pendahuluan. Bagian ini terutama berisi paparan tentang permasalaha 

penelitian, wawasan, dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya 

pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kadang-kadang juga 

dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. 

Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan 

tidak perlu pemecahan (fisik) dari satu subbagin ke subbagian lain. 

Pemisahan dilakukan dengan penggantian paragraf. 

 

e. Metode 
Bagian ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Materi 

pokok bagian ini adalah rancangan atau desain penelitian, sasaran 

atau target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data 

dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Sub-

subbagian di atas umumnya (atau sebaiknya) disampaikan dalam 

format esei dan sesedikit mungkin menggunakan format enumeratif, 

misalnya: 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan observasi 
partisipatori. Peneliti terjun langsung ke dalam keidupan 
masyarakat desa, ikut serta melakukan berbagai aktivitas 
sosial sambil mengumpulkan data yang dapat diamati 
langsung di lapangan atau yang diperoleh dari informan 
kunci. Pencatatan dilakukan tidak langsung tetapi ditunda 
sampai peneliti dapat ”mengasingkan diri” dari anggota 
masyarakat sasaran. Informasi yang diberikan dari informan 
kunci diuji dengan membandingkannya dengan pendapat 
nara sumber yang lain. Analisis dengan menggunakan 
pendekatan... 
 
 Rancangan eksperimen pretest-posttest control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian 
dipilih secara random dari seluruh siswa kelas 3 kemudian 
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secara random pula ditempatkan ke dalam kelompok 
percobaan dan kelompok control. Data diambil dengan 
menggunakan tes yang telah dikembangkan dan divalidasi 
oleh Lembaga Pengembangan Tes Nasional. Analisis data 
dilakukan dengan... 

 

f. Hasil Penelitian 
Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. 

Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Pengujian hipotesis dan 

penggunaan statistik tidak termasuk yang disajikan. 

Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan 

penggunaan tabel dan grafik (atau bentuk/format komunikasi yang 

lain). Grafik dan tabel harus dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang rinci satu per satu. Penyajian hasil 

yang cukup panjang dapat dibagi dalam beberapa subbagian 

 

Contoh: 

Jumlah tulisan dari tiga suku ranah utama yang dimuat di dalam 

berbagai jurnal, dalam kurun waktu satu sampai empat tahun dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Distribusi Jumlah Tulisan dari Tiga Suku Ranah Pendidikan 

Sains yang Dimuat dalam Berbagai Jurnal antara Januari 

1994-Juli 1997 

 

Suku ranah 1994 1995 1996 1997 Jumlah 

Konsep 7 7 13 6 32 

Sci. Literacy 5 3 14 6 28 

Teori & Pengaj. 2 12 1 5 20 

Jumlah 3 suku 

ranah 

    80 

Lain-lain     46 
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Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa frekuensi pemunculan artikel 

dari tiga suku ranah tersebut di atas jauh melebihi suku-suku ranah 

yang lain, yaitu 80:46. hal ini menunjukan bahwa...dst. 

 

g. Pembahasan 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil 

penelitian. Penulis artikel dalam bagian ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan menunjukan bagaimana temuan-temuan 

tersebut diperoleh, mengintepretasikan temuan, mengaitkan temuan 

penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan, dan 

memunculkan ”teori-teori” baru atau modifikasi teori yang telah ada. 

 

Contoh: 

 Dari temuan penelitian yang diuraikan dalam artikel ini 
dapat dilihat bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 
masalah kenakalan remaja yang selama ini diyakini 
kebenarannya menjadi goyah. Kebenaran dari berbagai hal 
tersebut ternyata tidak berlaku secara universal tetapi 
kondisional. Gejala-gejala kenakalan remaja tertentu hanya 
muncul apabila kondisi lingkungan sosial setempat 
mendukung akan terjadinya bentuk-bentuk kenalan terkait. 
Hal ini sesuai dengan teori selektive cases dari Lincoln 
(1987:13) yang menyatakan bahwa... 

 

h. Simpulan dan Saran 

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Dari kedua hal ini dikembangkan pokok-

pokok pikiran (baru) yang merupakan esensi dari temuan penelitian. 

Saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori 

baru, dan penelitian lanjutan. 
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i. Daftar Rujukan  

Daftar rujukan ditulis dengan menggunakan pedoman umum 

yang juga berlaku bagi penulis artikel nonpenelitian. 

 

3. Penutup 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 

terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 
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C.  LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 

a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah. 

 

2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk 

mengawali pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, 

jika ada yang tidak masuk 

karena sakit misalnya, maka 

peserta diajak berdoa kembali 

agar teman yang sakit dapat 

segera sembuh dan 

berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dikembangkan; 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 
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2.4 Selanjutnya fasilitator 

menyajikan artikel ilmiah 

dalam bentuk hasil pemikiran 

konseptual dan hasil 

penelitian. 

3. Kegiatan Inti   

 3.1 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang pengertian penulisan 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual 

3.2 Fasilitator memberikan ceramah 

tentang penulisan karya tulis 

ilmiah hasil penelitian; 

3.3 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

3.4 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

3.5 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian 

3.6 Fasilitator menekankan kembali 

kesimpulan yang tepat. 

35 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 

4. Kegiatan Akhir   

  Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

10 

menit 

Refleksi 
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pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil pemikiran; 

b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam menjelaskan 

kembali secara terurai mengenai penulisan karya tulis ilmiah 

hasil penelitian; 

 

D. RANGKUMAN 
Perbedaan dasar antara artilkel hasil pemikiran dan artikel hasil 

penelitian terletak pada bahan dasar yang kemudian dikembangkan 

dan dituangkan ke dalam artikel. Bahan dasar artikel hasil pemikiran 

adalah hasil kajian atau analisis penulis atas suatu masalah. Bagian 

terpenting dari artikel jenis ini adalah pendirian penulis tentang 

masalah yang dibahas dan diharapkan memicu wahana baru 

mengenai masalah tersebut. Artikel hasil penelitian, dilain pihak, 

dikembangkan dari laporan teknis penelitian dengan tujuan utama 

untuk memperluas penyebarannya dan secara akumulatif dengan hasil 

penelitian peneliti-peneliti lain dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

Perbedaan isi kedua jenis artikel memerlukan struktur dan 

sistematika penulisan yang berbeda untuk menjamin kelancaran dan 

keparipurnaan komunikasi. Walaupun demikian, dipandang tidak perlu 

dikembangkan aturan-aturan yang terlalu mengikat dan baku, 

sehingga gaya selingkung masing-masing jurnal dapat 
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terakomodasikan dengan baik di dalam struktur dan sistematika 

penulisan yang disepakati. 

Satu hal yang harus diupayakan oleh penulis, baik untuk artikel 

hasil pemikiran ataupun artikel hasil penelitian, adalah tercapainya 

maksud penulisan artikel tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dan 

efisien tetapi tetap mempunyai daya tarik yang cukup tinggi. Selain itu, 

kaidah-kaidah komunikasi ilmiah yang lain seperti objektif, jujur, 

rasional, kritis, up to date, dan tidak arogan hendaknya juga 

diusahakan sekuat tenaga untuk dapat dipenuhi oleh penulis. 

 

 

F. TES FORMATIF 
1. Tes Obyektif 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Artikel dapat dikelompokkan menjadi 

a. artikel laporan dan artikel rujukan 

b. artikel konseptual dan artikel teoritis 

c. artikel hasil telaahan dan artikel teoritis 

d. artikel hasil laporan dan artikel hasil telaahan 

2. Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus 

diperhatikan untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas 

tinggi adalah 

a. kelayakan ide untuk dipublikasikan 

b. wacana tentang ide yang sedang berkembang 

c. kesiapan ide untuk didiskusikan 

d. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama 

3. Tulisan analisis konseptual terdiri dari 

a. judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi 

b. judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, referensi 

c. judul pendahuluan, diskusi, kesimpulan referensi 
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d. judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, referensi 

4. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang 

ditawarkan dapat berkontribusi dalam peta pengetahuan dimuat 

pada bagian 

a. abstrak 

b. pendahuluan 

c. diskusi 

d. referensi 

5. Referensi memuat semua rujukan yang  

a. pernah dibaca penulis 

b. perlu dibaca pembaca 

c. dimuat dalam badan tulisan 

d. diperlukan dalam pengembangan tulisan 

6. Salah satu dari tiga pertanyaan yang harus dijawab di bagian 

pendahuluan adalah berikut ini 

a. apa inti teori/konsep yang dibahas? 

b. mengapa konsep itu dibahas? 

c. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? 

d. Apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? 

7. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil 

penelitian adalah 

a. menjelaskan partisipan 

b. menulis masalah yang sudah pernah dibahas 

c. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel 

d. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian 

8. Pemilihan penggunaan kata dan kalimat yang tidak provokatif 

dalam laporan atau artikel merupakan salah satu contoh upaya 

untuk menjaga kualitasdari aspek 

a. panjang tulisan 

b. nada tulisan 

c. gaya tulisan 
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d. bahasa tulisan 

9. Rekomendasi untuk judul adalah 

a. 8-10 kata 

b. 10-12 kata 

c. 12-15 kata 

d. 15-30 kata 

10. Dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi 

penelitian dapat dilihat di bagian 

a. pendahuluan 

b. metode 

c. hasil 

d. diskusi 

 

2. Tes Uraian 
1. Jelaskan mengapa abstrak merupakan bagian terpenting dalam 

laporan dan artikel penelitian 

2. Sebut dan jelaskan perbedaan karya tulis ilmiah hasil pemikian 

dan hasil penelitian! 

3. Carilah salah satu artikel hasil penelitian, telaah unsur-unsur yang 

terdapat pada artikel itu! 

 



BAB IV. KEGIATAN BELAJAR III 
PRAKTIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

A. KOMPETENSI DAN INDIKATOR 
Pada kegiatan belajar kedua telah disajikan bagaimana teknik 

menulis karya tulis ilmiah yang bersifat hasil pemikiran dan hasil 

penelitian. Pada kegiatan belajar yang ketiga ini berisi mengenai 

latihan peserta PLPG dalam menulis karya tulis ilmiah baik yang 

bersifat hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Dengan demikian 

peserta PLPG diharapkan mempunyai keterampilan dalam menyusun 

karya tulis ilmiah yang dapat dikirimkan kepada pengelola jurnal 

penelitian pendidikan (JIP). Pada kesempatan ini akan dicontohkan 

beberapa petunjuk bagi penulis ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

indikator kegiatan belajar ketiga ini adalah: 

1. mengenal format penulisan enumeratif; 

2. mengenal format penulisan esay; 

3. membuat karya tulis ilmiah baik yang bersifat hasil pemikiran 

maupun hasil penelitian. 

 

B. URAIAN MATERI 
1. Mengenai Format Tulisan 

Semua bagian artikel yang dibicarakan di atas ditulis dalam 

format esai. Penggunaan format esai dalam penulisan artikel jurnal 

bertujuan untuk menjaga kelancaran pembacaan dan menjamin 

keutuhan ide yang ingin disampaikan. Dengan digunakannya format 

esai diharapkan pembaca memperoleh kesan seolah-olah 

berkomunikasi langsung, dan secara aktif berdialog dengan penulis. 

Bandingkan dua format petikan berikut: 
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Format Enumeratif 

 Sesuai dengan lingkup penyebaran jurnal yang 
bersangkutan maka record ISSN dilaporkan kepada pihak-pihak 
berikut: 
(a) International Serials Data System di Paris untuk jurnal 

internasional 
(b) Regional Center for South East Asia bagi wilayah Asia 

Tenggara, dan 
(c) PDII-LIPI untuk wilayah Indonesia. 

 

Format Esei 

 Setiap record ISSN dilaporkan kepada internasional 
Serial Data System yang berkedudukan di Paris. Untuk 
kawasan Asia Tenggara dilaporkan melalui Regional Center 
for South East Asia dan untuk wilayah Indonesia dilaporkan 
kepada PDII-LIPI. 

 

Di dalam hal-hal tertentu format enumeratif boleh digunakan, 

terutama apabila penggunaan format enumeratif tersebut benar-benar 

fungsional dan tidak tepat apabila diganti dengan format esei seperti 

dalam menyatakan urutan dan jadwal. Jika format esai masih dapat 

digunakan “penandaan” sejumlah elemen dapat dilakukan dengan 

format esei bernomor, seperti (1)…, (2)…, (3)…., dan seterusnya. 

 
2. Petunjuk bagi Penulis Ilmu Pendidikan 

 

a. Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang 

maksimal 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk cetakan 

(print out) komputer sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya. 

Berkas (file) pada naskah pada disket dibuat dengan program olah 

kata WordStar, WordPerfect atau MicroSoft Word. 

b. Artikel yang dimuat meliputi hasil penelitian dan kajian analitis-

kritis setara dengan hasil penelitian di bidang filsafat kependidikan, 

teori kependidikan, dan praktik kependidikan. 

c. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format 
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esai, disertai judul (heading), masing-masing bagian, kecuali 

bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Peringkat 

judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dicetak tebal atau tebal miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor bagian. 

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI 

KIRI) 

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri) 
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Miring, Rata dengan tepi Kiri) 

d. Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul; nama penulis 

(tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata-kata 

kunci; pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang 

dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi ke 

dalam subjudul-subjudul); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan 

(berisi pustaka yang dirujuk saja). 

e. Sistematika artikel hasil penelitian: judul, nama penulis (tanpa 

gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, 

metode, dan hasil penelitian; kata-kata kunci; pendahuluan (tanpa 

sub judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan 

tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan dan 

saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk saja). 

f. Daftar Rujukan disusun dengan mengikuti tata cara seperti contoh 

berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. 

 

Anderson, D.W., Vault, V.D. & Dickson, C.E. 1993. Problems and 

Prospects for the Decades Ahead: Competency based Teacher 

Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

Hanurawan, F. 1997. Pandangan Aliran Humanistik tentang Filsafat 

Pendidikan Orang Dewasa. Ilmu Pendidikan: Jurnal Filsafat, 

Teori, dan Praktik Kependidikan, Tahun 24, Nomor 2, Juli 1997, 

hlm. 127-137. 
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Huda, N. 1991. Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal. Makalah 

disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen 

PTN dan PTS di malang Angkataan XIV, Pusat Penelitian IKIP 

MALANG, Malang, 12 Juli. 

 

g. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti 

ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Makalah, Artikel dan Laporan Penelitian (Universitas 

Negeri Malang, 200). Artikel berbahasa Indonesia mengikuti 

aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat 

dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris 

menggunakan ragam baku. 

h. Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh 

penyunting dan/atau melibatkan penulis. Artikel yang sudah dalam 

bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis. 

i. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya 

cetak minimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

perjudul. Sebagai imbalannya, penulis menerima nomor bukti 

pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 

5 (lima) eksemplar yang akan diberikan jika kontribusi biaya cetak 

telah dibayar lunas. 

 

C. LEMBAR KEGIATAN 
1. Alat dan Bahan 
a. Alat tulis; 

b. Laptop 

c. LCD proyektor; 

d. Buku teks tentang teknik menulis karya ilmiah 

e. Kamera digital 
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2. Langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. Persiapan   

 Sebelum pembelajaran dimulai, 

Fasilitator perlu melakukan persiapan 

yaitu mempersiapkan semua 

peralatan dan bahan yang diperlukan 

dalam pembelajaran 

5 menit 

 

 

 

 

 

Mempersiapkan 

alat dan bahan 

2. Kegiatan Awal/Pendahuluan   

 2.1 Berdoa bersama untuk mengawali 

pembelajaran; 

2.2 Presensi peserta pelatihan, jika 

ada yang tidak masuk karena 

sakit misalnya, maka peserta 

diajak berdoa kembali agar teman 

yang sakit dapat segera sembuh 

dan berkumpul untuk bersekolah 

kembali; 

2.3 Fasilitator menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan; 

2.4 Selanjutnya fasilitator menyajikan 

petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan 

5 menit Curah 

pendapat, 

ceramah 

pemecahan 

masalah 

3. Kegiatan Inti   

  Fasilitator memberikan 

ceramah tentang format 

penulisan karya tulis ilmiah; 

 Fasilitator memberikan 

130 

menit 

Metode 

pemberian 

tugas dan 

pendampingan 



 9-36 Penulisan Karya Ilmiah 

ceramah tentang salah satu 

contoh petunjuk bagi penulis ilmu 

pendidikan ; 

 Fasilitator berdiskusi dengan 

peserta pelatihan; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil pemikiran 

konseptual; 

 Sharing dalam kelas mengenai 

karya tulis ilmiah hasil penelitian; 

 Fasilitator memberikan tugas 

menyusun karya tulis ilmiah baik 

dalam bentu pemikiran maupun 

hasil penelitian. 

4. Kegiatan Akhir   

 4.1 Fasilitator bersama-sama dengan 

peserta mengadakan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

hari itu, tentang beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian; 

4.2 Fasilitator memberi kesempatan 

peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman setelah dilakukan 

sharing; 

4.3 Berdoa bersama-sama sebagai 

menutup pelatihan 

10 

menit 

Refleksi 

 

3. Hasil 
a. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil pemikiran; 
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b. Peserta PLPG mempunyai kemampuan dalam dalam menyusun 

karya tulis ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. 

 

D. RANGKUMAN 
1. Artikel (hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah 

dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan penelitian) 

Metode 

Hasil 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uaraian saja) 

2. Artikel (setara hasil penelitian) memuat: 

 Judul 

Nama Penulis 

Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

Kata-kata kunci 

Pendahuluan (tanpa subjudul) 

Subjudul 

Subjudul 

Subjudul 

Penutup (atau Kesimpulan dan Saran) 

Daftar Rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 

 

 

 

 

sesuai dengan kebutuhan 
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E. TES FORMATIF 
Peserta PLPG ditugasi menyusun karya tulis ilmiah dengan cara 

memilih salah satunya yaitu hasil pemikiran konseptual atau hasil 

penelitian. Tugas ini sifatnya individual. Fasilitator memberikan 

bimbingan dan pendampingan pada saat peserta PLPG menyusun 

karya tulis ilmiah. Tugas dapat ditulis menggunakan komputer atau 

tulis tangan. Ruangan bebas, tidak harus terkekang di dalam kelas. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 
 

Kegiatan Belajar 1 Kegiatan Belajar 2 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

1. c 

2. a 

3. b 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. d 
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