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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Teknik Self-Instruction
Definisi self-instruction menurut Bryan & Budd (1982:259) yaitu “self
instruction is a procedure designed to enhance an individual’s self-control
through verbal statements that prompt, guide, and maintain nonverbal
actions”.

Self- instruction merupakan prosedur yang dirancang untuk

meningkatkan kendali diri secara tersendiri/mandiri melalui pernyataanpernyataan verbal yang mendorong, membimbing dan memelihara tindakantindakan non-verbal. Blackwood, Dubey & O’Leary, dan Vygotsky (Chang
Tang, 2006) mengemukakan self-instruction approach is to emply verbally
mediated training to enhance self-control via the use of the self-verbalizations
as discriminative stimuli and reinforcers during the performance of a task.
Pendekatan self-instruction yaitu menggunakan pelatihan mediasi verbal
untuk meningkatkan kendali diri dengan menggunakan verbalisasi diri
sebagai penguat selama

melaksanakan

tugas. Kendell & Braswell

(1985) menambahkan self-instruction merupakan pernyataan-pernyataan
pengarahan diri yang menerapkan strategi berpikir untuk anak dengan
mengurangi area (pemikiran negatif) dan pada gilirannya sebagai bimbingan
bagi anak dalam menindaklanjuti penyelesaian proses-proses pemecahan
masalah. Self-instruction menggambarkan keinginan untuk merinci prosesproses (pemecahan masalah) ke dalam tahapan-tahapan tersendiri dan
karena itu, setiap self-instruction menunjukkan satu tahap penyelesaian
masalah.
Self-Instruction

merupakan suatu

teknik

untuk

membantu

konseli

terhadap apa yang konseli katakan kepada dirinya dan menggantikan
pernyataan diri yang lebih adaptif (Ilfiandra, 2008). Hal ini berdasarkan pada
asumsi Meichenbaum (Baker dan Butler, 1984) yang mengatakan bahwa
individu yang mengalami perilaku salah (maladjustment) adalah karena
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pikiran irasional yang diakibatkan kesalahan dalam melakukan verbalisasi
diri (self-verbalization). Teknik self-instruction mengganti verbalisasi yang
kurang tepat terhadap diri dengan verbalisasi yang lebih dapat diterima.
Elisa (2005) menambahkan Konsep Self-Instructional Coping Methods yaitu
mengganti pikiran negatif menjadi positif untuk merubah perilaku. Dengan
demikian, self-instruction

merupakan teknik

pengarahan diri melalui

verbalisasi diri yang mengganti pikiran yang negatif dengan pikiran yang
positif untuk memperbaiki perilaku.
Dari

berbagai

definisi

yang

diungkapkan

oleh

para

ahli,

disimpulkan bahwa teknik self-instruction merupakan teknik verbalisasi diri
dengan mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif melalui berbagai
tahapan untuk memperbaiki perilaku.
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A. Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Target

Kompetensi

Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi
Kemandirian Peserta Didik (SKKPD)
Tabel 1 Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD)

No.
3

Aspek Perkembangan dalam

Tugas Perkembangan
Mengenal gambaran dan

SKKPD
Kematangan Emosi

mengembangkan sikap
tentang kehidupan mandiri
secara emosional, sosial,
dan ekonomi

Target Kompetensi
Peserta didik mampu mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri
secara

emosional

melalui

layanan

Bimbingan

Kelompok

dengan

menggunakan teknik self-instruction dalam rangka mereduksi kecemasan
menghadapi ujian nasional.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian kompetensi

mampu mengembangkan

sikap

tentang

kehidupan mandiri secara emosional, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2 Indikator pencapaian Kompetensi

Tahapan

Indikator pencapaian Kompetensi

Tahap Pengenalan

Mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan
secara wajar

Tahap Akomodasi

Memahami keragaman ekspresi perasaan diri dan
orang lain

Tahap Tindakan

Mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan
kontekstual
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A. Kecemasan menghadapi Ujian Nasional
Ujian Nasional merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan
pendidikan seperti diamanatkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat
(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan
dasar dan menengah setelah:
1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan;
3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan
4. lulus Ujian Nasional.
Banyak peserta didik yang cerdas dan pintar dalam berbagai mata pelajaran
sukses dalam ujian nasional. Namun, banyak pula peserta didik yang cerdas
dan pintar dalam mata pelajaran merasa pisimis, mencari bocoran soal,
membeli kunci jawaban, maupun menerima kunci jawaban melalui SMS atau
WA dari pihak-pihak tertentu yang tidak bisa dipertanggungkawabkan.
Sebagian siswa lagi tidak tahu, dan pasrah dalam kondisi tertekan, menurun
daya ingatan, tidak terstruktur dan kusut ingatan pada meteri ujian, bayangbayang pikiran menghantui kegagalan ujian, pikiran kacau, berkecamuk rasa
malu dan takut tidak dapat menjawab soal ujian yang benar. Kondisi
psikologis siswa seperti ini penting untuk mendapatkan pelayanan agar
dapat sukses dalam Ujian Nasional.
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Kondisi psikologis peserta didik bermacam-macam dalam menghadapi Ujian
Nasional. Hal ini disebabkan adanya dinamika psikis yang berbeda-beda
dalam diri peserta didk. Siswa yang dinamika psikisnya baik tidak mengalami
kecemasan atau ketakutan dalam menghadapi ujian nasional. Sebaliknya
siswa yang dinamika psikisnya tidak baik akan mengalami kecemasan atau
ketakutan dalam menghadapi Ujian Nasional. Dinamika psikis adalah energi
kejiwaan yang menggerakkan, yang penuh dinamika , yang akan membawa
dan menuju sukses dalam menghadapi Ujian Nasional.
Ditinjau dari segi energi, siswa yang kondisi psikologisnya mengalami
kecemasan atau ketakutan, siswa tersebut sedang mengalami kehidupan
keredupan energi psikis dirinya. Dalam keadaan seperti ini siswa mudah
terjajah oleh kekuatan-kekuatan yang merasuk ke dalam dirinya yang dapat
semakin melemahkan dan menimbulkan berbagai kerusakan dirinya, rasa
aman terganggu, kompetensi tidak bisa berfungsi, aspirasi terkungkung,
semangat belajar layu, sehingga bisa mengakibatkan kegagalan dalam
menghadapi ujian nasional.
Dalam keadaan ini, konselor melalui layanan Bimbingan memfokuskan untuk
mengaktifkan dan membangun energi psikis yang ada pada diri siswa untuk
sebesar-besarnya kemanfaatan bagi diri sendiri dan lingkungannya terkait
dengan kesuksesan ujian nasional. Bimbingan merupakan proses sinergik
untuk mengoptimalkan energi psikis pada diri siswa dalam rangka
pengembangan

dan

pengatasan

kecemasan

dan

ketakutan

dalam

menghadapi ujian nasional. Energi psikis yang baik pada diri siswa akan
menimbulkan dinamika psikis yang baik pula sehingga tidak mengalami
kecemasan dalam menghadapi ujian nasional.

Siswa yang dinamika

psikisnya baik, tidak mengalami kecemasan atau ketakutan dalam
menghadapi Ujian Nasional.
Self-Instruction merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam
layanan Bimbingan dan Konseling untuk membantu konseli mereduksi

18

Unit Pembelajaran

Self Instruction

kecemasan. Teknik ini bisa digunakan dalam layanan Bimbingan dan
Konseling Kelompok. Teknik self-instruction merupakan teknik verbalisasi
diri dengan mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif melalui
berbagai tahapan untuk memperbaiki perilaku.

Gambar 1 Bimbingan Kelompok
Sumber: www.gambar.com
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah aktivitas
kegiatan layanan Bimbingan Kelompok dengan menggunakan teknik selfInstruction yang bertujuan mereduksi kecemasan peserta didik dalam
menghadapi ujian nasional.
Aktivitas yang dilakukan adalah:
1. Konselor menentukan topik bahasan dalam layanan Bimbingan Kelompok
2. Konselor menyusun instrumen pengukuran awal
3. Konselor memilih dan menetapkan anggota kelompok untuk layanan
Bimbingan Kelompok
4. Konselor menyebar instrumen pengukuran awal kepada calon peserta
(anggota) Bimbingan Kelompok
5. Peserta didik/anggota kelompok mengisi instrumen pengukuran awal
sesuai dengan kondisi nyata yang dialami.
6. Konselor mengumpulkan kembali instrumen pengukuran awal yang
sudah diisi oleh peserta didik
7. Konselor menganilsis hasil pengukuran awal
8. Konselor melaksanaan layanan Bimbingan Kelompok sesuai dengan
dengan tahapan-tahapan dalam Bimbingan Kelompok
9. Konselor menerapkan teknik self-Instruction dalam layanan Bimbingan
Kelompok tersebut.
10. Peserta didik aktif melakukan kegiatan dalam layanan Bimbingan
Kelompok tersebut
11. Konselor melakukan pengukuran akhir terhadap peserta didik setelah
melakukan beberapakali layanan Bimbingan Kelompok
12. Konselor menganalisis hasil pengukuran akhir
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13. Konselor mengevaluasi hasil layanan Bimbingan Kelompok
14. Konselor melakukan tindak lanjut hasil Bimbingan Kelompok dengan
konseling individual menggunakan teknik self-Instruction bagi yang
belum berhasil mereduksi kecemasan.

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self-Instruction
untuk Mereduksikan Kecemasan Peserta Didik menghadapi Ujian
Nasional

Aktivitas 1
Menyusun Kuisioner Kecemasan
Menyusun instrumen untuk mengungkap data tentang kecemasan peserta
didik

menghadapi

ujian

nasional

yaitu

dengan

menggunakan

kuesioner/angket kecemasan. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka
instrumen pengumpulan data untuk mengetahui keefektivan layanan
Bimbingan Kelompok dengan teknik Self-instruction dalam mereduksikan
kecemasan peserta didik menghadapi ujian nasional adalah menggunakan
kuesioner atau angket yang telah di uji validitasnya.
Guru BK/Konselor menyusun instrumen dengan kisi-kisi instrumen untuk
mengungkap gejala kecemasan yang dikembangkan dari definisi operasional
kecemasan.
Angket dalam kegiatan dirumuskan dalam kisi-kisi dan dijadikan butir-butir
pertanyaan. Item pernyataan tentang intensitas kecemasan dibuat dalam
bentuk alternatif respon subjek yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak
pernah. Jika peserta didik menjawab pada kolom selalu diberi skor 4, kolom
Sering diberi skor 3, kolom kadang-kadang diberi skor 2, dan kolom Tidak
Pernah diberi skor 1.
Dalam penskoran angket gunakanlah skala likert. Dalam penggunaan skala
Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan positif
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untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk
mengukur skala negatif dan bentuk pertnyaan positif untuk mengukur skala
positif. Bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 4, dan bentuk
pertanyaan positif diberi sekor 4, 3, 2, dan 1.

Merancang Penggunaan Teknik Self Instruction dalam Layanan
Bimbingan Kelompok
Rancangan aktivitas ini mula-mula masing-masing individu calon peserta
(anggota) Bimbingan Kelompok diberikan pengukuran awal. Selanjutnya
dilaksanakan treatmen berupa layanan Bimbingan Kelompok dalam jangka
waktu tertentu kemudian dilakukan pengukuran kembali (pengukuran akhir)
untuk membandingkan keadaan sesudah dan sebelum perlakuan.
Dengan demikian pengukuran dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum
dan sesudah perlakuan. Pertama dilakukan pengukuran awal dengan
menggunakan skala kemampuan interaksi sosial kemudian diberi perlakuan
dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan layanan Bimbingan
Kelompok. Kemudian dilakukan pengukuran kembali dengan menggunakan
skala yang sama, yaitu skala interaksi sosial guna melihat ada atau tidaknya
pengaruh perlakuan (Bimbingan Kelompok) yang telah diberikan.
Jadi, langkah-langkah dari model ini adalah:
1.

Memberikan pengukuran awal berupa skala kecemasan kepada calon
anggota kelompok Bimbingan Kelompok yang diduga mengalami
kecemasan menghadapi ujian nasional.

2.

Memberikan perlakuan (treatment) berupa Bimbingan Kelompok kepada
para peserta yang diduga mengalami kecemasan menghadapi ujian
nasional dengan menggunakan teknik self-instruction.

3.

Memberikan pengukuran akhir peserta didik yang telah diberikan
layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik self-instruction.
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4.

Membandingkan perbedaan pengukuran awal dan pengukuran akhir
tersebut untuk menentukan apakah pemberian layanan Bimbingan
Kelompok itu efektif dalam mereduksikan kecemasan menghadapi ujian
nasional.

Penyebaran Kuisioner
Kuisioner pengukuran awal dibagikan kepada calon anggota kelompok
layanan

Bimbingan Kelompok untuk mendapatkan

gambaran awal

kecemasan yang dialami oleh peserta dalam rangka menghadapi ujian
nasional

Aktivitas 2
Pelaksaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan menggunakan Teknik
Self Instruction
Ada tiga cara dalam penerapan teknik Self Instruction pada pesserta didik
yaitu: (1) metode non-interaktif, (2) metode interaktif, dan (3) Penerapan
modeling, imitasi dan eksekusi. Pilih dan gunakan salah satu cara dari tiga
cara tersebut dan terapkan dalam layanan Bimbingan Kelompok.
Tahapan Dalam Teknik Self Instruction
1.

Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan konseptualisasi masalah
yang dihadapi

2.

Melakukan konseptualisasi terhadap masalah

3.

Melakukan perubahan langsung

Aktivtas 3
1.

Membandingkan perbedaan hasil pengukuran awal dan pengukuran
akhir untuk menentukan apakah pemberian layanan Bimbingan
Kelompok itu efektif dalam mereduksikan kecemasan menghadapi ujian
nasional.

2.

Melakukan tindak lanjut hasil Bimbingan Kelompok dengan teknik SelfInstruction.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Kegiatan diawali dengan pemaparan kecemasan yang dialami siswa
berkaitan dengan ujian nasional yang akan dihadapi, dilanjutkan dengan
pelatihan instruksi diri dan diakhiri dengan refleksi tentang pelaksanaan
Bimbingan sekaligus pemberian home work. Topik yang dibahas dalam
Bimbingan dipilih berdasarkan skor tertinggi dari hasil pengukuran awal.
Jadi topik pada setiap pertemuan berbeda-beda sesuai dengan indikator
kecemasan.
Kegiatan dimulai dengan satu-persatu peserta didik/anggota kelompok
menceritakan kecemasan yang dialami atau tindakan yang berkaitan dengan
gejala-gejala yang timbul, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka
rasakan dari pengalaman tersebut. Setelah masing-masing anggota kelompok
menyampaikan kecemasan yang dialami, selanjutnya pengisian lembar
instruksi diri yang dilanjutkan dengan pelatihan self-instruction atau
instruksi diri untuk mereduksi kecemaan.
Secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam lembar kerja ini adalah:
1. Peserta didik melakukan pengukuran awal dengan mengisi kuisioner
2. Konselor melakukan demonstrasi instruksi diri dengan suara yang keras.
Hal yang penting adalah ungkapan diri (self-statement) yang cocok untuk
anak. Konseli melakukan verbalisasi seperti yang konselor lakukan di
bawah instruksi konselor. Pada tahapan ini, kata-kata yang diistruksikan
harus sama dengan yang konselor contohkan seperti di atas.
3. Konselor melakukan instruksi secara langsung, mengarahkan dan
memperbaiki kesalahan konseli dalam mempraktekkan perilaku yang
diinstruksikan.
4. Konseli melakukan perbuatan (performance) yang tepat saat melakukan
verbalisasi diri dengan suara yang keras. Pada tahapan ini, konseli
melakukan pengulangan verbalisasi diri seperti yang dimodelkan oleh
konselor sampai melibatkan perilaku yang tepat.
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5. Konseli menunjukkan perbuatan dan perilaku yang tepat saat
membisikan perkataan instruksi diri. Konseli melakukan pengulangan
tugas seperti yang diinstruksikan dan memuji diri sendiri lebih banyak
secara lembut.
6. Konseli terbiasa dengan melakukan instruksi diri dengan tepat ketika
mengalami kecemasan.

Lembar Kerja (LK) Peserta Didik Pada setiap Kegiatan Bimbingan
Kelompok
Lembar Kerja Peserta Didik Pada Bimbingan Pertama
Melakukan identifikasi keyakinan diri negatif melalui lembar format yang
disediakan guru Bimbingan dan Konseling/Pemimpin Kelompok secara tertulis.
Konseli melakukan kegiatan melatihkan instruksi diri sesuai dengan topik
dengan cara:
● Memilah-milah daftar pikiran negatif yang muncul dan instruksi diri sebagai
positive self-statement
● Mengevaluasi daftar pikiran negatif yang muncul dan daftar instruksi diri
yang dibuatnya
● Berlatih melakukan positive self-talk dengan cara membaca saksama susunan
positive self-statement yang dibuatnya.
Tabel Instruksi Diri Siswa pada Bimbingan Pertama
Pikiran yang Muncul

Instruksi Diri
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Setelah pelaksanaan pelatihan selesai maka siswa diajak untuk merefleksi dari
pelaksanaan kegiatan Bimbingan ini serta melakukan perencanaan perilaku baru
sesuai dengan pemikiran positif yang telah dimunculkan. Akhir kegiatan setiap
siswa diberikan pekerjaan rumah (home work) untuk dapat melatih pemahaman
siswa di rumah. Nantinya pekerjaan siswa tersebut akan dibahas pada
pertemuan kedua lanjutan Bimbingan Kelompok.

Lembar Kerja Peserta Didik Pada Bimbingan Kedua
Melakukan identifikasi keyakinan diri negatif melalui lembar format yang
disediakan guru Bimbingan dan Konseling/pemimpin kelompok secara tertulis.
Konseli melakukan kegiatan melatihkan instruksi diri sesuai dengan topik
dengan cara:
● Memilah-milah daftar pikiran negatif yang muncul dan instruksi diri sebagai
positive self-statement
● Mengevaluasi daftar pikiran negatif yang muncul dan daftar instruksi diri
yang dibuatnya
● Berlatih melakukan positive self-talk dengan cara membaca saksama susunan
positive self-statement yang dibuatnya.
Tabel Instruksi Diri Siswa pada Bimbingan Pertama
Pikiran yang Muncul

Instruksi Diri

Setelah pelaksanaan pelatihan selesai maka siswa diajak untuk merefleksi dari
pelaksanaan kegiatan Bimbingan ini serta melakukan perencanaan perilaku baru
sesuai dengan pemikiran positif yang telah dimunculkan. Akhir kegiatan setiap
siswa diberikan pekerjaan rumah (home work) untuk dapat melatih pemahaman
siswa di rumah. Nantinya pekerjaan siswa tersebut akan dibahas pada
pertemuan selanjutnya.
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Lembar Kerja Peserta Didik Pada Bimbingan ke-n
Lembar kerja selanjutnya menggunkana format kegiatan yang sama dan
kembali dilaksanakan sesuai dengan jumlah topik yang akan dibahas dalam
Bimbingan Kelompok dengan teknik self instruction.
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C. Bahan Bacaan

Model Cognitive-Behavioral
Instruction

menggunakan

Metode Self-

Model Cognitive-Behavioral menggunakan metode Self-instruction berasal
dari rumpun pendekatan

cognitive-behavior. Metode self-instruction

dikembangkan dengan cara melibatkan identifikasi keyakinan-keyakinan
disfungsional individu dan mengubahnya menjadi lebih realistis, serta
menerapkan teknik-teknik modifikasi perilaku (Boss et al., 2006). Terdapat
strategi-strategi kognitif yang digunakan dalam penerapan metode selfinstruction, seperti self-verbalization atau self-talk yang bertujuan

untuk

menuntun

Secara

spesifik,

individu
metode

mengatasi

masalah

yang

self-instruction merupakan

dihadapinya.
salah

satu

metode

modifikasi

perilaku dengan dua manfaat yaitu: (1) berguna dalam

mengganti

pemikiran-pemikiran

negatif terhadap diri sendiri menjadi

pemikiran positif, dan (2) berfungsi untuk mengarahkan perilaku
(Meichenbaum dalam Martin & Pear, 2003).
Sampai saat ini, kajian maupun praktek metode self-instruction masih
terus berkembang. Asumsinya, sejak kecil, manusia menggunakan instruksi
untuk mengarahkan perilakunya.

Di masa kanak-kanak

awal, individu

mengarahkan perilakunya berdasarkan instruksi yang diberikan orang
tua, kemudian individu mulai mengembangkan instruksi lisan secara overt
(terbuka) untuk mengarahkan perilakunya. Contoh paling mudah adalah,
anak (seringkali terbawa hingga dewasa) selalu mengatakan “Saya mau
buang air besar” saat hendak ke kamar mandi baik ditanya maupun tidak
ditanya.

Semakin

dewasa, individu mulai mengatur perilakunya

menggunakan covert speech (Rock, dalam Meichenbaum 1979).
Asumsi lainnya yang mendasari pengembangan metode self-instruction
adalah bahwa ketika pikiran negatif mendominasi dalam menghadapi suatu
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situasi riil dalam kehidupan peserta didik/konseli, maka akan muncul
perasaan tidak nyaman dan lahir perilaku yang tidak tepat (Stallard,
2004). Hal tersebut berakibat mencetuskan interaksi yang mengarah pada
kegagalan menghadapi situasi dan menguatnya evaluasi-diri yang negatif
dalam diri individu. Oleh karena itu, melalui suatu intervensi yang ditujukan
untuk mengubah pandangan negatif menjadi pandangan positif bersamaan
dengan mengubah perilaku agar lebih tepat, evaluasi-diri individu dapat
terbentuk menjadi positif.
Dalam hitungan sessi, Meichenbaum dan Goodman (1979) menyatakan
bahwa suatu intervensi perilaku melalui Bimbingan/terapi dapat tuntas
setelah melalui lima sessi layanan dengan durasi waktu 90 menit untuk
setiap sessi. Adapun langkah- langkah yang diterapkannya adalah: (1)
identifikasi keyakinan diri yang negatif, (2) belajar melakukan positive selftalk untuk melawan pernyataan negatif terhadap diri sendiri, (3) belajar
melakukan teknik self-instruction, dan (4) menentukan self-reinforcement
apabila berhasil mengatasi situasi yang menjadi pusat kepedulian peserta
didik/konseli. Sebagai catatan, penyusunan program intervensi untuk suatu
individu/kelompok tergantung pada tujuan pengubahan perilaku tertentu
serta kebutuhan dan karakteristik
sangat

dimungkinkan

terdapat

peserta didik/konseli.
perbedaan

prosedur

Karenanya,
untuk peserta

didik/konseli yang berbeda.
Prosedur teknik self-instruction dapat diadaptasi untuk menangani masalah
orang dewasa dengan beragam masalah (Martin & Pear, 2007). Berikut
prosedur untuk melakukan self-instruction dalam menangani kejenuhan
belajar.
1. Cognitive Modeling. Konselor melakukan demonstrasi instruksi diri
dengan suara yang keras. Hal yang penting adalah ungkapan diri (selfstatement) yang cocok untuk anak. Misalkan “Saya pasti bisa
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mengendalikan diri saya untuk semangat belajar. Pertama saya harus
sabar dalam berbagai situasi. Saya pasti bisa melakukannya”.
2. Overt external guidance. Konseli melakukan verbalisasi seperti yang
konselor lakukan dibawah

instruksi konselor. Pada tahapan ini, kata-

kata yang diistruksikan harus sama dengan yang konselor contohkan
seperti di atas. Konselor melakukan instruksi secara langsung,
mengarahkan

dan

memperbaiki

kesalahan

konseli

dalam

mempraktekkan perilaku yang diinstruksikan.
3. Overt self-guidance. Konseli melakukan perbuatan (performance) yang
tepat saat melakukan verbalisasi diri dengan suara yang keras. Pada
tahapan ini, konseli melakukan pengulangan verbalisasi diri seperti yang
dimodelkan oleh konselor sampai melibatkan perilaku yang tepat.
4. Faded overt self-guidance. Konseli menunjukkan perbuatan dan perilaku
yang tepat saat membisikan perkataan instruksi diri. Konseli melakukan
pengulangan tugas seperti yang diinstruksikan dan memuji diri sendiri
lebih banyak secara lembut.
5. Covert self-instruction. Akhirnya pada tahapan ini, konseli akan terbiasa
untuk melakukan instruksi secara tersembunyi dan mampu melakukan
perilaku yang tepat.
Tahapan-tahapan penggunan teknik self-instruction dalam Bimbingan
Kelompok, secara
berikut.
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umum dapat dituangkan dalam tabel kegiatan sebagai
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Tabel 3 Tahap Kegiatan Self-Instruction

Tahap
Kegiatan
Inisiasi

•

•
•
•

Tahap
Kegiatan

Kegiatan Guru Bimbingan dan
Konseling/Konselor

Kegiatan Peserta
didik/Konseli

Analisis kebutuhan: Guru
Bimbingan dan
Konseling/konselor melakukan
pengukuran untuk mendapatkan
data dasar peserta didik/konseli
dan kebutuhan intervensi layanan
baik menggunakan

Peserta didik/konseli
menunjukkan sikap
kooperatif terllibat dalam
kegiatan pengukuran pretest yang diselenggarakan
guru Bimbingan dan
Konseling/konselor dengan
mengetengahkan data yang
valid saja

instrumentasi tes maupun nontes.
Memformulasi masalah perilaku
peserta didik/konseli
Menentukan program dan rencana
intervensi Bimbingan
Menentukan kriteria
keberhasilan Bimbingan

Kegiatan Guru Bimbingan dan
Konseling
At t e n d i n g
• Mengucapkan salam dan kata
pembukaan
• Mengajak berdoa
• Menyampaikan tujuan
• Menyebutkan asas-asas Bimbingan
dan Konseling

Kegiatan Peserta
Didik/Konseli
Menunjukkan keterlibatan
dan kenyamanan serta
menaruh kepercayaan
kepada guru Bimbingan dan
Konseling/konselor
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Re s p on d i n g
• Memberikan kesempatan pada
peserta didik/konseli untuk
mengidentifikasi keyakinan
dirinya yang negatif melalui
lembar kerja yang disedikan guru
Bimbingan dan
Konseling/konselor baik dalam
setting individual maupun
kelompok

Melakukan identifikasi
keyakinan diri negatif
melalui lembar format yang
disediakan guru Bimbingan
dan Konseling/kelompok
secara tertulis. Format
lembar kerja yang
disediakan dapat memuat
daftar perlakuan lingkungan
(teman, keluarga, rekan
kerja) terhadap individu dan
penilaian-diri terhadap
individu sendiri.

Per s o na l i z i ng
•

•

•
•
•
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Melatihkan peserta didik/konseli
untuk melakukan positive self- talk
untuk melawan pernyataan negatif
terhadap diri sendiri
Menyadarkan peserta
didik/konseli pentingnya
perubahan perilaku untuk
mengubah penilaian-diri
Memperkenalkan teknik selfinstruction
Merancang self-instruction untuk
membantu perubahan perilaku
Melatih peserta didik melakukan
salah satu atau beberapa strategi
kognitif menerapkan metode selfinstruction seperti rehearsal,
thought stopping , verbal/visual
cueing dan role- playing serta selfvocalization (Freidenberg & Gillis
dalam Lange et al., 1998)

Melatihkan diri dengan
konsep facts vs opinion:
• Memilah-milah daftar
perlakuan lingkungan
dan penilaian diri ke
dalam kelompok fakta
dan kelompok opini
• Mengevaluasi daftar fakta
dan daftar opini yang
dibuatnya
• Membuat susunan positive
self-statement
• Berlatih melakukan
positive self-talk dengan
cara membaca saksama
susunan positive selfstatement yang
dibuatnya. (Di luar sessi
Bimbingan, individu
mengulang proses
pembacaan saksama
tersebut dalam durasi
dan frekwensi waktu
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•
•

In i t i a t i n g
• Membuat pernyataan selfreinforcing

•

•

•

Tahap akhir

• Memandu evaluasi-diri peserta
didik/konseli
• Melakukan post-test
• Menutup program intervensi
dengan berdoa

yang secara teratur
dipertimbangkan guru
Bimbingan dan
Konseling/konselor,
misalnya dua kali sehari
dalam rentang waktu dua
minggu)
Membuat rencana
perubahan perilaku
Berlatih menerapkan
strategi kognitif manakala
individu berhadapan
dengan situasi yang
mendorongnya teringat –
bahkan terfokus- dengan
penilaian-diri negatifnya
melalui simulasi yang
dipandu oleh guru
Bimbingan dan
Konseling/konselor.
Apabila pikiran positif
mendominasi dalam
menghadapi suatu situasi,
maka perasaan
menyenangkan muncul
dan perilaku yang
ditampilkan juga tepat.
Menentukan selfreinforcement pada saat
individu berhasil
mengatasi situasi yang
dihadapinya dengan cara
mengarahkan
perilakunya.
Mempraktekkan strategi
kognitif self-instruction
dalam kegiatan interaksi
di lingkungan sekolah
atau rumah
Menerapkan selfreinforcement setiap kali
individu berhasil
mengatasi situasi yang
dihadapi

• Peserta didik/konseli
mereview proses aplikasi
strategi kognitif yang
dilakukannya dalam
lingkungan sekolah atau
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• Salam penutup

rumah
• Peserta didik/konseli
menyimpulkan kembali
pemaknaan hidupnya
• Peserta didik/konseli
mengikuti post test
dengan saksama

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor tidak mendukung yang
dapat teridentifikasi dari praktek penerapan model layanan cognitivebehavior menggunakan metode self-instruction

agar dapat diantisipasi.

Diantara faktor pendukung tersebut adalah: (1) identifikasi negative selfstatement peserta didik/konseli secara tepat; (2) motivasi tinggi peserta
didik/konseli dalam mengikuti seluruh program layanan intervensi yang
direncanakan;

(3) variasi metode dan bentuk kegiatan sepanjang

layanan berlangsung; (4) pemberian tugas rumah; dan (5) penggunaan
situasi nyata dalam mempraktekkan keterampilan yang dilatihkan di dalam
ruang Bimbingan. Adapun faktor yang

tidak

metode

minimnya keterlibatan guru dan

self-instruction

adalah:

(1)

mendukung

penerapan

tenaga kependidikan lainnya di sekolah, (2) minimnya keterlibatan
significant other peserta didik/konseli;
pemantauan

dan (3) keterbatasan

waktu

setelah Bimbingan berakhir yang seringkali dialami guru

Bimbingan dan Konseling/konselor terkait dengan kebutuhan untuk
melaksanakan layanan untuk peserta didik/konseli lainnya di sekolah
(Larasati, 2012).
Teknik self instruction dalam layanan Bimbingan Kelompok diterapkan pada
tahap kerja sebagaimana digambarkan sebagai berikut.
Kegiatan dimulai dengan satu-persatu anggota kelompok menceritakan
kejadian atau perasaan yang dialami atau tindakan yang berkaitan dengan
gejala-gejala yang timbul dalam menghadapi ujian nasional. Apa yang mereka
alami, apa yang mereka rasakan dari pengalaman tersebut. Setelah masing-
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masing subjek menyampaikan kejadian atau perasaan yang dirasakan,
selanjutnya pengisian lembar instruksi diri yang dilanjutkan dengan
pelatihan

self-instruction

atau

instruksi

diri

untuk

meningkatkan

kepercayaan diri dan mereduksi kecemasan. Setelah pelaksanaan pelatihan
selesai anggota kelompok diajak untuk merefleksi dari pelaksanaan kegiatan
Bimbingan ini serta melakukan perencanaan perilaku baru sesuai dengan
pemikiran positif yang telah dimunculkan. Akhir kegiatan setiap siswa
diberikan pekerjaan rumah (home work) untuk dapat melatih pemahaman
dan perasaan siswa di rumah. Nantinya pekerjaan siswa tersebut akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Pertemuan pertama, misalnya, membahas mengenai upaya mendapatkan
kepercayaan diri untuk mereduksi kecemasan. Siswa diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan
dengan upaya mereduksi kecemasan dengan menumbuhkan kepercayaan
diri. Pertemuan kedua, misalnya, membahas upaya mereduksi kecemasan
dengan berpikir positif. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan dengan upaya
mereduksi kecemasan dengan berfikir positif.
Pertemuan ketiga, misalnya, membahas upaya mereduksi kecemasan dengan
optimis. Pertemuan ketiga membahas upaya mereduksi kecemasan dalam
keterampilan belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan dengan upaya
mereduksi kecemasan dalam rangka meningkatkan optimis.
Setelah pelaksanaan pelatihan selesai maka siswa diajak untuk merefleksi
dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan ini serta melakukan perencanaan
perilaku baru sesuai dengan pemikiran positif yang telah dimunculkan. Akhir
kegiatan setiap siswa diberikan pekerjaan rumah (home work) untuk dapat
melatih pemahaman siswa di rumah. Nantinya pekerjaan siswa tersebut akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
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Bimbingan Kelompok
Pemilihan layanan Bimbingan Kelompok ini akan memberi kesempatan pada
konselor untuk membantu lebih banyak peserta didik/konseli dalam satu
waktu, lebih praktis dan lebih hemat waktu. Nilai tambah lain dari
penggunaan layanan Bimbingan Kelompok ini adalah proses yang terjadi
dalam Bimbingan Kelompok akan memberikan pengalaman belajar yang
bermanfaat dan unik bagi anggotanya. Adanya suasana permisif, penerimaan,
dukungan dan tekanan dari kelompok akan mempermudah konseli dalam
mendiskusikan masalah yang dirasakan sukar baginya. Pembahasan masalah
salah satu anggota kelompok yang tuntas dapat menjadi pengalaman yang
membantu penuntasan masalah anggota kelompok yang lain
Langkah-Langkah Kegiatan Bimbingan Kelompok
1. Pra Bimbingan
a)

Memilih masalah yang akan diselesaikan dalam layanan Bimbingan
Kelompok

b)

Mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama

c)

Menyusun RPL Bimbingan Kelompok

d)

Setting tempat untuk penyelenggaraan Bimbingan Kelompok

e)

Membuat janji temu dengan konseli yang menjadi anggota kelompok

2. Pelaksanaan Bimbingan
Tahap Awal
a) Membangun hubungan baik (rapport)
b) Membangun kesepahaman (mutual understanding)
c)

Mendorong konseli untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan
kelompok

d) Membangun norma kelompok dan kontrak bersama berupa
penetapan aturan-aturan kelompok secara lebih jelas
e) Mengembangkan interaksi positif
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f) Mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran
g) Menutup sesi awal
Tahap Transisi
a) Mengingatkan kembali apa yang telah disepakati pada sesi
sebelumnya.
b) Membantu peserta untuk mengekspresikan dirinya secara unik,
terbuka dan mandiri;
c) Mengadakan kegiatan selingan yang kondusif
d) Memberi contoh bagaimana mengeskpresikan pikiran dan perasaan
e) Memberi contoh mendengarkan secara aktif
Tahap Kerja
a) Membuka pertemuan Bimbingan
b) Memfasilitasi kelompok untuk membahas permasalahan yang
dihadapi oleh tiap-tiap anggota kelompok
c) Mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh salah satu anggota
kelompok

(disesuaikan

dengan

pendekatan

Bimbingan

yang

digunakan)
d) Mempelajari perilaku baru, mengembangkan ide-ide baru dan
mengubah perilaku lainnya
e) Memandu kelompok merangkum poin-poin belajar yang dapat
ditemukan pada setiap sesi Bimbingan Kelompok
f) Memberikan penguatan (reinforcement) terhadap pikiran, perasaan
dan perilaku positif “baru” yang diperoleh dalam sesi Bimbingan
untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata
g) Menutup Sesi Bimbingan
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Tahap Pengakhiran
a) Memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan
berbagi pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui
kegiatan

kelompok,

bagaimana

melakukan

perubahan,

dan

merencanakan serta bagaimana memanfaatkan apa-apa yang telah
dipelajari,
b) Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan
3.

Pasca Bimbingan
Setelah seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Kelompok dilakukan,
Guru BK/Konselor melakukan:
a) Mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut
kegiatan yang dibutuhkan secara individual oleh setiap anggota
kelompok sehingga masalah konseli betul-betul terentaskan
b) Membuat laporan Bimbingan Kelompok

Contoh langkah kegiatan dengan menggunakan Teknik Self-Instruction
1. Pra Bimbingan
a) Memilih masalah yang akan diselesaikan dalam layanan Bimbingan
Kelompok
b) Memilih atau mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah
relatif sama
c) Menyusun RPL Bimbingan Kelompok
d) Konselor menyusun instrumen pengukuran awal
e) Konselor menyebar instrumen pengukuran awal kepada calon
peserta (anggota kelompok) Bimbingan Kelompok
f)

Peserta didik/anggota kelompok mengisi instrumen pengukuran
awal sesuai dengan kondisi nyata yang dialami.

g) Konselor mengumpulkan kembali instrumen pengukuran awal yang
sudah diisi oleh peserta didik
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h) Konselor menganilsis hasil pengukuran awal
i)

Setting tempat untuk penyelenggaraan Bimbingan Kelompok

j)

Membuat janji temu dengan konseli yang menjadi anggota kelompok

2. Pelaksanaan Bimbingan
Tahap Awal
a) Mengucap salam
b) Mengajak berdoa
c) Membangun hubungan baik (rapport)
d) Membangun kesepahaman (mutual understanding)
e) Mendorong konseli untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan
kelompok
f)

Membangun norma kelompok dan kontrak bersama berupa
penetapan aturan-aturan kelompok secara lebih jelas

g) Mengembangkan interaksi positif
h) Mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran
i)

Menutup sesi awal

Tahap Transisi
a) Mengingatkan kembali apa yang telah disepakati pada sesi
sebelumnya.
b) Membantu peserta untuk mengekspresikan dirinya secara unik,
terbuka dan mandiri;
c) Mengadakan kegiatan selingan yang kondusif
d) Memberi contoh bagaimana mengeskpresikan pikiran dan perasaan
e) Memberi contoh mendengarkan secara aktif
Tahap Kerja
Contoh pelaksanaan tahap kerja menggunakan teknik self-instruction
dengan masalah “kecemasan menghadapi ujian nasional”.
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Kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling

Kegiatan Peserta
Didik/Konseli

Membuka pertemuan Bimbingan
● Menyapa anggota kelompok dengan
motivasi menyampaikan tujuan
● Keterlibatan masing-masing anggota
kelompok sangat diharapkan
Memfasilitasi kelompok untuk membahas

Melakukan identifikasi

permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap

keyakinan diri negatif melalui

anggota kelompok

lembar format yang

● PK meyakinkan AK tidak usah kawatir

disediakan guru Bimbingan

bahwa permasalahan yang akan dibahas

dan Konseling/pemimpin

menjadi rahasia kelompok, mengucapkan

kelompok secara tertulis.

janji untuk menjaga kerahasiaan

Format lembar kerja yang
disediakan dapat memuat

● Memberikan kesempatan pada peserta
didik/konseli untuk mengidentifikasi

(teman, keluarga, rekan kerja)

keyakinan dirinya yang negatif melalui

terhadap individu dan

lembar kerja yang disedikan guru

penilaian-diri terhadap

Bimbingan dan Konseling/ konselor.

individu sendiri.

● Melatihkan peserta didik/konseli untuk
melakukan positive self-talk untuk
melawan pernyataan negatif terhadap
diri sendiri
● Menyadarkan peserta didik/konseli
pentingnya perubahan perilaku untuk
mengubah penilaian-diri
● Memperkenalkan teknik self-instruction
● Merancang self-instruction untuk
membantu perubahan perilaku
● Melatih peserta didik melakukan salah
satu atau beberapa strategi kognitif
menerapkan metode self- instruction
seperti rehearsal, thought stopping ,
verbal/visual cueing dan role- playing
serta self-vocalization (Freidenberg &
Gillis dalam Lange et al., 1998)
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daftar perlakuan lingkungan

Melatihkan diri dengan
konsep facts vs opinion:
• Memilah-milah daftar
perlakuan lingkungan dan
penilaian diri ke dalam
kelompok fakta dan
kelompok opini
• Mengevaluasi daftar fakta
dan daftar opini yang
dibuatnya
• Membuat susunan positive
self-statement
• Berlatih melakukan positive
self-talk dengan cara
membaca saksama susunan
positive self-statement yang
dibuatnya. (Di luar sessi
Bimbingan, individu
mengulang proses
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pembacaan saksama
tersebut dalam durasi dan
frekwensi waktu yang secara
teratur dipertimbangkan
guru Bimbingan dan
Konseling/konselor,
misalnya dua kali sehari
dalam rentang waktu dua
minggu)
• Membuat rencana
perubahan perilaku
• Berlatih menerapkan
strategi kognitif manakala
individu berhadapan dengan
situasi yang mendorongnya
teringat – bahkan terfokusdengan penilaian diri
negatifnya melalui simulasi
yang dipandu oleh guru
Bimbingan dan
Konseling/konselor. Apabila
pikiran positif mendominasi
dalam menghadapi suatu
situasi, maka perasaan
menyenangkan muncul dan
perilaku yang ditampilkan
juga tepat.
• Membuat pernyataan self-reinforcing

• Menentukan selfreinforcement pada saat
individu berhasil mengatasi
situasi yang dihadapinya
dengan cara mengarahkan
perilakunya.
• Mempraktekkan strategi
kognitif self-instruction
dalam kegiatan interaksi di
lingkungan sekolah atau
rumah
• Menerapkan selfreinforcement setiap kali
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individu berhasil mengatasi
situasi yang dihadapi

Menutup sesi Bimbingan
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Tahap Pengakhiran
• Memandu evaluasi-diri peserta
didik/konseli
• Melakukan post-test
• Menutup program intervensi
dengan berdoa
• Salam penutup

• Peserta didik/konseli
mereview proses aplikasi
strategi kognitif yang
dilakukannya dalam
lingkungan sekolah atau
rumah
• Peserta didik/konseli
menyimpulkan kembali
pemaknaan hidupnya
• Peserta didik/konseli
mengikuti post test dengan
saksama

Kecemasan
Seberapa baik seseorang mengatasi masalah yang dihadapinya, dia tetap
akan selalu berhadapan dengan stress. Stress bisa muncul dari motif yang
tidak tercapai, hambatan yang muncul, pilihan yang harus ditentukan dan
penundaan. Masing orang mengembangkan cara yang berbeda dalam
merespon hal tersebut. Jika teknik penanggulangannya tidak tepat maka
akan mengakibatkan gangguan penyesuaian diri, salah satunya adalah
kecemasan (Atkinson, 2009).
Para pakar psikologi mengajukan konsep kecemasan (anxiety) untuk
beberapa reaksi frustasi dan stress yang dapat diamati. Segala bentuk situasi
yang mengancam kesejahteraan individu dapat menimbulkan kecemasan.
Konflik dan bentuk frustasi lainnya merupakan salah satu sumber
kecemasan. Ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri dan tekanan untuk
melakukan sesuatu di luar kemampuan, juga menimbulkan kecemasan. Yang
dimaksud dengan kecemasan adalah emosi yang tidaj menyenangkan, yang
ditandai denan istilah-istilah seperti “kekhawatiran”, “keprihatinan” dan
“rasa takut”, yang kadang-kadang kita alami dalam tingkat yang berbedabeda (Atkinson, 2009).
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Freud (dalam, Atkinson, 2009), salah satu pakar pertama yang memfokuskan
diri pada makna penting kecemasan – membedakan kecemasan objektif dan
kecemasan neurotis. Freud memandang kecemasan objektif sebagai respons
yang realistis terhadap bahaya eksternal, yang maknanya sama dengan rasa
takut. Dia yakin bahwa kecemasan neurotis timbul dari konflik tak sadar
dalam diri individu; karena konflik itu tidak disadaari, si individu tidak
mengetahui alasan kecemasannya. Beberapa pakar psikologi masih
menangap perlu menentukan perbedaan antara kecemasan dan rasa takut.
Namun, karena tidak adanya kejelasan bahwa kedua emosi itu dapat
dibedakan – atas dasar respons fisiologis atau dasar pemberian perasaan
individu – Atkinson (2009) memakai istilah “anxiety” and “fear” secara
tumpang tindih. Seperti halnya terdapat berbagai macam tingkat kecemasan,
yang berkisar mulai dari rasa prihatin yang ringan sampai rasa panik,
mungkin juga terdapat berbagai macam, tingkat kesadaran tentang penyebab
timbulnya keadaan yang tidak menyenankan dalam diri individu. Orang yang
mengalami konflik internal serinkali mengetahui apa yang menyebabkan
timbulnya rasa cemas dalam diri mereka, meskipun mereka tidak dapat
menentukan dengan jelas faktor apa saja yang terlibat.

Teori Kecemasan.
A. Kecemasan sebagai Konflik yang Tidak Disadari.
Freud (dalam Atkinson, 2009) meyakini bahwa kecemasan neurotis
merupakan akibat dari konflik yang tidak disadari antara impuls id (terutama
seksual dan agresif) dengan kendala yang ditetapkan oleh ego dan suerego.
Impuls-impuls id menimbulkan ancaman bagi individu karena bertentangan
dengan nilai pribadi dan nilai sosial. Secara sadar seorang gadis tidak akan
mengakui bahwa dia sangat membenci ibunya, karena perasaan ini
bertentangan dengan keyakinan bahwa seorang anak harus mencintai oran
tuanya.

Bila

dia

mengakui

perasaan

yang

sebenarnya,

dia

akan

menghancurkan konsep dirinya sebagai seorang anak yang penuh cinta kasih
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dan mungkin akan kehilangan kasih sayang serta dukungan ibunya. Bila dia
mulai merasa marah terhadap ibunya, kecemasan yang terbangkitkan itu
akan menjadi pertanda bahaya yang potensial. Kemudian gadis itu akan
melakukan

tindakan

defensif

untuk

menyingkirkan

impuls

yang

menimbulkan kecemasan dari kesadarannya. Tindakan ini, yang disebut
mekanisme pertahanan, merupakan baian penting dari teori Freud tentan
perilaku neurotis dan akan dibahas di bagian selanjutnya.
B. Kecemasan sebagai Respon yang Dipelajari.
Sementara teori belajar sosial tidak memfokus diri pada konflik internal
tetapi pada cara-cara dimana kecemasan diasosiasikan denan situasi tertentu
melalui proses belajar. Misalnya gadis kecil yang dihukum orang tuanya
karena

menentang

kehendak

mereka

dan

berusaha

memaksakan

kehendaknya sendiri pada akhirnya kan belajar mengasosiasikan rasa sakit
hukuman denan perilaku memaksa. Bila dia memikirkan usaha memaksakan
kehendaknya dan menentang orang tuanya, dia akan mengalami kecemasan.
Kadang rasa takut yang dipelajari pada masa kanak-kanak sulit dihilangkan.
Bila reaksi pertama si anak adalah menghindari atau melarikan diri dari
situasi yang menimbulkan kecemasan, dia tidak akan dapat menentukan
kapan situasi tersebut tidak berbahaya lagi. Gadis yang dihukum karena
perilaku memaksa itu mungkin tidak akan pernah belajar bahwa
pengungkapan keinginan dalam situasi tertentu diangap layak dan diberi
ganjaran. Anak-anak yang mempunyai pengalaman tidak menyenangkan
tentang suatu objek tertentu akan cenderung meneruskan perilaku tertentu
yang menjadi respon pertamanya saat itu. Sementara orang dewasa mungkin
akan selalu menghindari situasi yang menimbulkan kecemasan pada masa
kanak-kanak, karena tidak pernah menilai kembali ancaman tersebut atau
mengembangkan cara untuk menangggulanginya.

45

C. Kecemasan sebagai Akibat Kurangnya Kendali.
Pendekatan yang ketiga menyatakan bahwa orang mengalami kecemasan
bila menghadapi siatusi yan tampak berada di luar kendali mereka. Mungkin
itu merupakan siatuasi baru yang harus kita atur dan kita padukan dengan
pandangan kita mengenai dunia dan mengenai diri kita sendiri. Mungkin itu
merupakan siatuasi ambigu – seperti yang sering kita alami – yang harus kita
sesuaikan dengan konsep kita tentang dunia. Perasaan tidak berdaya dan
tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi merupakan pokok dari
sebagian besar teori kecemasan. Menurut teori psikoanalisis, misalnya
kecemasan timbul bila ego mengahadapi ancaman impuls yang tidak dapat
dikendalikannya. Menurt teori belajar sosial, oran menjadi cemas bila
dihadapkan pada stimulus yang menyakitkan, yang hanya dapat mereka
kendalikan melalui penghindaran.

Penanggulangan kecemasan.
Karena merupakan emosi yang sangat tidak menyenangkan, kecemasan tidak
akan dapat dihadapi dalam jangka waktu lama. Kita termotivasi kuat untuk
melakukan sesuatu guna meredakan keadaaan yang tidak menyenangkan itu.
Selama hidupnya, setiap individu mengembangkan berbaai macam cara
untuk mengatasi siatusi yan menimbulkan kecemasan dan perasaan cemas
itu sendiri.
Kebanyakan orang yang mengalami masalah kecemasan mengunjungi dokter
karena menkhawatirkan elaja fisik yang mereka alami. Penting dipahami
bahwa gejala kecemasan lebih banyak merupakan gejala fisik yang
sebenarnya merupakan hasil dari respon “fight or flight” (Ashfield, 2009).
Saat seseorang merasa terancam oleh suatu hal atau merasa dalam bahaya,
tubuh kita merespon dengan serangkaian perubahan biokimia yang
bertujuan untuk menyiapkan kita untuk melawan atau menghindar. Ini
mengingatkan kita kepada masa primitif, saat manusia membutuhkan eneri
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extra yang cepat untuk menyiapkan tubuh mereka berperang melawan
pemangsa atau menghindarinya. Hal tersebut menyebabkan tubuh kita
memiliki respon penting saat berhadapan dengan ancaman nyata atau
bahaya. Masalahnya, otak kita tidak dapat membedakan antara mana
ancaman yang nyata dan mana yang hanya hayalan. Misalnya berbicara
didepan umum, sebenarnya tidak ada ancaman nyata disana, namun karena
merasa tidak nyaman dan terancam, maka otak akan merespon tubuh untuk
menampilkan gejala kecemasan (Ashfield, 2009).
Level kecemasan ringan sampai sedang dengan hadirnya respon “fight or
flight” adalah hal normal dalam hidup, dan dapat memberikan energi bagi
kita, meningkatkan kapasitas berpikir,bereaksi, dan performa secara umum.
Terlalu banyak kecemasan, apalagi dalam jangka panjang, mempunyai efek
negatif dan terbalik, menghilangkan kemampuan kita mengatasi masalah dan
mempengaruhi kehidupan kita (Atkinson, 2009).
Perubahan yang terjadi saat respon “fight or flight” (WHO bekerjasama
dengan Pusat Kesehatan Mental dan penyalahgunaan zat terlarang Australia,
dalam Ashfield, 2009)
1. Pikiran lebih waspada
2. Kemampuan darah membeku meningkat, menyiapkan tubuh untuk luka
yang mungkin terjadi
3. Detak jantung meningkat, tekanan darah naik
4. Keringat meningkat membantu mendinginkan tubuh
5. Darah dialirkan ke otot dengan tujuan untuk siap beraksi
6. Pencernaan melambat
7. Produksi ludah menurun menyebabkan mulut kering
8. Pernafasan meningkat – udara mengalir ke paru-paru yang terbuka lebar
dengan lebih cepat
9. Hati melepaskan gula untuk menghasilkan energi yang lebih cepat
10. Otot pembuangan berkontraksi menutup terbukanya jalur pembuangan
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11. Menurunnya respon kekebalan tubuh
12. Takut dan prihatin
13. Gemetar
14. Tangan dingin dan basah
15. Merasa kepanasan atau kedinginan
16. Merasa sakit dan mual
17. Perut terasa mulas

Gangguan Kecemasan
Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, masing-masing dengan rentang
gejala tertentu (Ashfield, 2009), diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Generalised Anxiety Disorder (GAD)
Orang dengan GAD merasa cemas sepanjang waktu selama minimal enam
bulan. Secara umum, mereka mencemaskan masalah-masalah nyata
seperti keuangan, penyakit atau masakah keluarga, yang mempengaruhi
mereka menjalani aktifitas dari hari ke hari.
2. Phobia
Saat seseorang mengalami phobia mereka akan merasa takut akan objek
atau situasi tertentu. Misalnya takut pada situasi sosial tertentu seperti
pesta atau rapat (social Phobia) atau takut akan ruang terbuka seperti
taman atau pusat perbelanjaan yang luas (agoraphobia)
3. Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
Dinamai OCD karena oran yang mengalaminya mempunyai pikiran yang
menganggu/tak diingginkan dan ketakutan yan menyebabkan kecemasan
yang disebuut obsesi. Obsesi ini membuat orang meresa perlu untuk
melakukan ritual untuk mengurangi kecemasan mereka, ritual ini disebut
kompulsi. Obsesi yang umum bisa berupa takut lupa melakukan sesuatu
hal, takut akan kuman dan terkontaminasi, sehingga perilaku kompulsi
dapat berupa perilaku yang secara konstant melakukan pengecekan dan
mencuci tangan.
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4. Panic Attack Dissorder
Gangguan panik didiagnosa saat seseorang mengalami seranan panik.
Sebuah serangan panik merupakan perasaan kecemasan mendalam yang
berlebihan dan sulit dikendalikan. Serangan panik dapat berupa seolah
terkena serangan jantung termasuk bernafas pendek, merasa kepala
ringan, mual atau sakit dibagian dada.
5. Acute Stress Disorder (ASD), dan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
ASD dan PTSD merupakan serankaian reaksi yan dapat berkembang pada
orang yang telah mengalami atau menyaksikan kejaian traumatis.
Kejadian traumatis meliputi situasi menancam jiwa atau kecelakaan
serius yan menarahkan pada perasaan takut yang mendalam, perasaan
tak berdaya dan horor, seperti penyerangan, perang, kecelakaan serius.
Diperkirakan ada sekitar 5 % orang mengalami PTSD dalam kehidupan
mereka.
Kecemasan sangat bisa membuat orang tidak berguna, orang dengan
gangguan kecemasan dilaporkan tidak bisa menjalankan tugas dan peran
yang biasa mereka lakukan. Orang dengan masalah kecemasan juga dapat
meningkatkan resiko mengembangkan depresi (2-4 kali lebih tinggi
dibanding orang yang tidak memiliki sejarah kecemasan). Gangguan
kecemasan lebih sering menjadi gejala awal depresi dalam kebanyakan
kasus, kecemasan dan depresi ditemukan bersama saat depresi terdiagnosa
(Ashfield, 2009).
Jika kecemasan tidak ditangani maka akan berlanjut dan semakin parah
dengan konsekuensi yang dapat merusak kehidupan. Seperti telah dijelaskan
orang dengan masalah kecemasan sedang dan berat dapat meningkatkan
resiko mengalami depresi. Orang yang mengalami kecemasan harus aktif
terlibat penanganan, menguasai kemampuan baru

dan mengubah gaya

hidup mereka.
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Penanganan terhadap Kecemasan
Gangguan kecemasan ringan hingga berat, terapi psikologis merupakan
penanganan dasar. Medikasi juga bisa bermanfaat, khususnya untuk
kecemasan berat, atau bagi orang yang mengalami episode berulang dari
panik atau pikiran obsesif. (Ashfield, 2009)
a. Medikasi
Salah satu medikasi yan biasa dipakai untuk penangan kecemasan dan
juga diunakan untuk penananan depresi, disebut Selective Serotonin
Reuptake Inhobitor (SSRI).
b. Terapi Psikologis
Saat medikasi dilakukan, terapi psikologis merupakan bagian yang tidak
boleh dihilangkan dari penanganan. Beberapa terapi dan strategi tertentu
secara umum dipakai agar dapat lebih membantu penanganan kecemasan
antara lain :
-

Kontrol pernafasan

-

Relaksasi

-

Mempelajari pola pikir yang konstruktif

-

Problem solving terstruktur

-

Menciptakan pola tidur yang normal

-

Paparan bertahap

-

Mengurangi konsumsi alkohol dan kafein

Untuk mengukur kecemasan seseorang bisa dengan menggunakan skala
kecemasan yang dikembangkan oleh Hamilton, berisikan 14 indikator dalam
gangguan kecemasan (dalam Gabbard, 2000). Sementara Skala Kecemasan
Hamilton berikut ini adalah hasil adaptasi oleh Muhammad (2009).
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Tabel 4 Skala Kecemasan Hamilton

No
1

2

3

4

5

6

7

Pertanyaan
Perasaan Cemas
- Cemas
- Firasat Buruk
- Takut akan pikiran Sendiri
- Mudah Tersinggung
Ketegangan
- Merasa Tegang
- Lesu
- Tidak Bisa Istirahat Tenang
- Mudah terkejut
- Mudah Menangis
- Gemetar
- Gelisah
Ketakutan
- Pada Gelap
- Pada Orang Asing
- Ditinggal Sendiri
- Pada Binatang besar
- Pada Keramaian Lalu Lintas
- Pada Kerumunan Orang Banyak
Gangguan Tidur
- Sukar tertidur
- Terbangun malam hari
- Tidak nyenyak
- Bangun dengan lesu
- Banyak mimpi-mimpi
- Mimpi buruk
- Mimpi Menakutkan
Gangguan Kecerdasan
- Sukar konsentrasi
- Daya Ingat Buruk
Perasaan Depresi
- Hilangnya minat
- Berkurangnya kesenangan pada Hobi
- Sedih
- Bangun Dini Hari
- Perasaan Berubah-ubah sepanjang hari
Gejala Somatik (Otot)

0

1

2

3
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4

8

9

10

11

12
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- Sakit dan Nyeri di Otot-Otot
- Kaku
- Kedutan Otot
- Gigi Gemerutuk
- Suara Tidak Stabil
Gejala Somatik (sensorik)
- Tinitus (telinga berdengung)
- Penglihatan Kabur
- Muka merah atau pucat
- Merasa lemah
- Perasan ditusuk-tusuk
Gejala Kardiovaskuler
- Takhikardia
- Berdebar
- Nyeri di dada
- Denyut Nadi Mengeras
- Perasaan Lesu/lemas seperti mau pingsan
- Detak jantung berhenti sekejap
Gejala Respiratori
- Rasa tertekan dan sempit di dada
- Perasaan tercekik
- Sering menarik nafas
- Nafas pendek/ sesak
Gejala gastrointestinal
- Sulit Menelan
- Perut Melilit
- Gangguan Pencernaan
- Nyeri Sebelum dan Sesudah Makan
- Perasaan terbakar di Perut
- Rasa Penuh atau Kembung
- Mual
- Muntah
- Diare
- Kehilangan berat badan
- Konstipasi
Gejala Urogenital
- Sering Buang Air Kecil
- Tidak dapat menahan air seni
- Amenorrhoe (menstruasi terlambat)
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13

14

- Menorrhagia (menstruasi berkepanjangan)
- Menjadi dingin
- Ejakulasi Precocks
- Ereksi Hilang
- Impotensi
Gejala Otonom
- Mulut Kering
- Muka Merah
- Mudah Berkeringat
- Pusing, sakit kepala
- Bulu-bulu berdiri
Tingkah Laku pada wawancara
- Gelisah
- Tidak tenang
- Jari Gemetar
- Kerut Kening
- Muka Tegang
- Tonus Otot Meningkat
- Napas Pendek dan Cepat
- Muka Merah
Skor Total =

Skor :
0 = tidak ada
1 = ringan
2 = sedang
3 = berat
4 = berat sekali
Total Skor :
kurang dari 14 = tidak ada kecemasan
14 – 20 = kecemasan ringan
21 – 27 = kecemasan sedang
28 – 41 = kecemasan berat
42 – 56 = kecemasan berat sekali
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Penerapan Teknik Self Instruction untuk Mereduksi
Kecemasan Peserta Didik dalam Menghadapi Ujian Nasional
Ujian Nasional (UN) merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya.
Kriteria kelulusan UN mengalami perubahan peraturan dan kenaikan nilai
standar. Siswa merasa bahwa tekanan yang dirasakan menjelang UN semakin
kuat, sekolah mengharuskan untuk mengikuti les tambahan dan latihan
mengerjakan soal ujian. Dengan banyaknya penambahan jam pelajaran
seusai pulang sekolah mereka merasa kesulitan untuk memahami banyaknya
materi yang harus dipelajari dalam waktu singkat. kecemasan pada para
siswa berdampak pada menurunnya kualitas tidur siswa di malam hari dan
merasa gelisah menunggu pelaksanaan UN, sulit berkonsentrasi dalam
belajar dan muncul perasaan takut dengan adanya UN. Kecemasan bisa
menyebabkan para siswa seringkali kehilangan konsentrasi saat mereka
mengerjakan soal-soal latihan UN yang diadakan oleh sekolah.
Santrock (2007) menyatakan tingkat kecemasan yang tinggi yang dialami
oleh sejumlah remaja disebabkan oleh ekspektasi dan tekanan untuk
berprestasi yang tidak realistis baik dari orangtua atau dari pihak sekolah.
Bagi banyak individu, kegelisahan dapat meningkat seiring dengan masa
sekolah ketika mereka “menghadapi evaluasi, perbandingan sosial, dan (bagi
sebagian siswa) mengalami kegagalan”. Ketika sekolah menciptakan
lingkungan semacam itu, sekolah cenderung meningkatkan kegelisahan
siswa (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998).
Menurut model transaksional (Lazarus & Folkman, dalam Lazarus 1991),
kecemasan dapat dipandang sebagai reaksi emosional yang tidak
menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi atau penilaian terhadap
sumber

kecemasan

sebagai

ego-mengancam.

Kecemasan

dipandang

berkaitan dengan karakteristik situasional yang spesifik dari tes dan konteks
ujian melalui proses persepsi dan penilaian kognitif (Lazarus & Folkman,
dalam Lazarus, 1991). UN yang dipandang oleh para siswa sebagai sesuatu
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yang menakutkan dan mengancam akan meningkatkan kemungkinan
munculnya penilaian negatif terhadap UN itu sendiri. Hal ini, pada gilirannya
akan meningkatkan perasaan partisipantif dan penilai kognitif yang bersifat
negatif berupa ketakutan, kekhawatiran dan perasaan tidak berdaya dalam
menghadapi situasi ujian (Lazarus & Folkman, dalam Lazarus 1991).
Maher (dalam Calhoun & Acocella, 1990) menjelaskan reaksi yang muncul
akibat kecemasan ada tiga hal yaitu reaksi emosional, kognitif dan fisiologis.
Kecemasan yang terlalu berlebihan akan memengaruhi kehidupan akademik
siswa yang berakibat pada rendahnya motivasi siswa, kemampuan
menghadapi masalah, strategi yang buruk dalam belajar, evaluasi diri yang
negatif, kesulitan berkonsentrasi serta persepsi kesehatan yang buruk
(Lewis, 1997; Aysan, Thomson, & Hamarat, 2001). Hasil penelitian juga
membuktikan bahwa tingginya kecemasan siswa dalam menghadapi ujian
berefek buruk terhadap cara belajar, kompetensi akademik, kepercayaan diri,
penerimaan diri maupun konsep diri siswa (Briggs & Ribinch, 1999;
Anderson, 1999).
Lazarus dan Folkman (dalam Lazarus 1991) menyatakan bahwa bukan
kegagalan itu sendiri yang menyebabkan kecemasan. Dengan memiliki
persepsi dan penilaian yang positif terhadap UN seorang siswa akan lebih
mampu untuk mengelola kecemasan yang muncul sehingga perasaanperasaan yang muncul akan juga akan menjadi lebih positif. Emosi positif
yang rutin dapat membuat orang lebih sehat dan lebih tangguh, mendorong
seseorang untuk berfungsi secara optimal, kesejahteraan, dan pengembangan
(Fredrickson, 2001; Fredrickson & Joiner, 2002). Emosi positif memperluas
strategi pemecahan masalah (Fredrickson & Branigan, 2005) dan dapat
membatalkan efek samping dari emosi negatif (Fredrickson, Mancuso, &
Branigan, 2000)
Kecemasan dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam belajar yang
dapat menganggu kinerja fungsi-fungsi kognitif seseorang jika tingkat
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kecemasan itu dirasakan berat, seperti dalam berkonsentrasi, mengingat,
pembentukan konsep dan pemecahan masalah. Pada tingkat kronis dan akut,
gejala kecemasan muncul dalam ganggguan fisik (somatik), seperti; gangguan
saluran pencernaan, sering buang air, sakit kepala, gangguan jantung, sesak
nafas, gemetaran, bahkan dapat membuat siswa pingsan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk memberikan layanan
Bimbingan dan Konseling secara tepat pada siswa yang mengalami
kecemasan, dalam hal ini guru BK dituntut untuk mengetahui lebih banyak
lagi pendekatan-pendekatan dalam ilmu Bimbingan dan Konseling, karena
peran guru BK merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pemberian
bantuan pada siswa.
Program Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan. Bimbingan
bertujuan untuk membantu anak didik agar mampu mengembangkan potensi
dirinya atau mencapai tugas perkembangan (menyangkut aspek fisik, emosi,
intelektual, sosial, dan moral spiritual).
Siswa yang mengalami permasalahan kecemasan di atas memerlukan suatu
layanan khusus yang dapat membantu dapat merubah perilaku yang
dikategorikan negatif ke arah perilaku yang positif sehingga siswa tersebut
dapat merubah diri ke arah yang lebih baik lagi, dan juga proses belajar siswa
lebih optimal. Seperti sudah dibahas sebelumnya, cara untuk mengatasi
kecemasan salah satunya adalah dengan menciptakan pola pikiran yang
konstruktif. Dalam layanan Bimbingan dan Konseling, teknik yang
menciptakan pola pikiran konstruktif ini salah satunya adalah melalui
layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik self-instruction. Teknik tersebut
dipandang cocok digunakan untuk mereduksi kecemasan siswa yang
mengalami kecemasan karena dengan layanan Bimbingan Kelompok siswa
dapat memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan
masalah yang di alaminya melalui dinamika kelompok, dan dengan interaksi
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kelompok, siswa dapat meningkatkan pemahaman diri dan berguna untuk
perubahan tingkah laku secara individual.
Teknik Self-Instruction digunakan untuk mengganti pikiran negatif yang
bersifat irasional pada siswa menjadi positif dengan tujuan akhirnya adalah
untuk mengubah perilaku siswa. Sebelum layanan Bimbingan menggunakan
teknik

Self-Instruction

diselenggarakan,

terlebih

dahulu

dilakukan

pengukuran awal untuk mengetahui pemicu pikiran negatif berupa
kecemasan.
Dalam Bimbingan dengan penerapan Self Instruction, misalnya dalam kasus
kecemasan siswa menghadapi ujian nasional (UN), siswa akan diajarkan
bagaimana memberikan penguatan pada dirinya untuk menguasai situasi
yang siswa hadapi saat kecemasan yang dialaminya muncul.

Gambar 1 alur interpretasi melemahkan diri (adopsi dari Ashfield, 2009)

Self instruction merupakan satu dari beberapa teknik dalam pendekatan
Cognitive Behavioural Therapy (CBT) yang dikembangkan oleh Donald
Meinchenbeum. Alasan menggunakan teknik ini di kegiatan Bimbingan
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Kelompok Cognitive Behavioural Therapy (CBT) adalah karena teknik self
instruction pada dasarnya tepat untuk mereduksi kecemasan. Karena inti
dari teknik ini adalah merestrukturasi sistem kognisi konseli, namun
terpusat pada perubahan pola verbalisasi overt dan covert (Oemarjoedi,
2003). Mainchenbaum, (1979) mengungkapkan bahwa teknik self instruction
adalah cara untuk individu mengajarkan pada diri mereka sendiri bagaimana
menangani secara efektif terhadap situasi yang sulit bagi diri mereka sendiri.

Gambar 2 Alur Interpretasi Konstruktif (adopsi dari Ashfield, 2009)

Penerapan Teknik Self Instruction terdapat lima prosedur penerapan tenik
self-instruction ini (Cormier, 2003) : (a) Konselor menjadi model bagi konseli,
pertama memberikan contoh dengan menyuarakan dengan lantang/keras
dialog internal konseli dan konseli mengikutinya dengan merefleksikan
dialog internal tersebut ke perilaku, (b) Konseli kemudian mengikuti apa
yang sudah dicontohkan konselor, menyuarakan dialog internalnya secara
lantang dan keras (overt) dan langsung merefleksikannya ke perilaku, (c)
Konseli diinstruksikan untuk mengulang kembali dengan tugas yang sama
yaitu menyuarakan kembali dialog internalnya dengan lantang dan keras
(overt) dan langsung merefleksikannya ke perilaku, (d) Konseli menyuarakan
dialog internalnya secara samar (hanya terdengar olehnya) dan langsung
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merefleksikannya ke perilaku, (e) Terakhir, konseli melakukan dengan
menginstruksi pada dirinya sendiri yaitu dengan menyuarakan dialog
internalnya hanya dalam hatinya saja (covert) dan langsung merefleksikan ke
perilaku. Terdapat 7 tahap pelaksanaan teknik self instruction, yaitu (a)
Procedure rational, (b) self guidance. (c) Overt external guidance, (d) Over
self, (e) Faded overt self guidance, (f)Covert self guidance, dan (g)
Homework.
Mekanisme Penilaian Kognitif pada Teknik Self Instruction meliputi penilaian
kognitif pada prinsipnya dibangun secara aktif oleh individu yang
bersangkutan.

Untuk mengambangkan

penilaian

kognitif

hendaknya

didasarkan pada pernyataan-pernyataan covert dan overt individu yang
disuarakan. Terkadang individu belum mampu menggambarkan pernyataan
tersebut dalam bahasa yang gamblang. Pernyataan tersebut dibangun dalam
pikiran individu berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Setiap
stimulus yang datang kehadapan individu dibangun kembali dalam struktur
kognitif seseorang. Bangunan kognitif tersebut akan mengalami proses
asimilasi stimulus tersebut adaptif dengan struktur kognitif yang telah ada,
dan akan diakomodasi apabila stimulus dapat disesuaikan dengan struktur
kognitif yang telah ada (Cormier, 2003).
Perkembangan penilaian kognitif seseorang sangat tergantung dari aspek
persepsi perhatian, pemilahan dan generalisasi atas interaksinya dengan
lingkungan. Penilaian kognitif dibentuk secara aktif dari proses mental
seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya yang ditranformasi
kedalam pikiran berdasarkan struktur kognitif yang telah ada. Piaget
menegaskan

penilaian

kognitif

dibangun

didalam

pikiran

individu,

sedangkan suatu realita atau pengalaman tidak terletak dalam realita itu
sendiri, tetapi manusialah yang membangun penilaian-penilaiannya terhadap
realita menjadi suatu makna tertentu.
Penilaian kognitif merupakan proses mental yang disadari dari suatu proses
persepsi, perhatian, diskriminasi dan generalisasi yang dilakukan oleh
individu yang didasarkan atas struktur kognitif yang ada sebelumnya.
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Struktur kognitif itu dapat dihentikan, diubah, ditata ulang dan dibatasi ulang
oleh individu sendiri, karena individulah yang lebih tahu tentang dirinya, dan
dirinya yang menyadarkan dirinya dalam interaksinya dengan lingkungan.
Struktur kognitif terbentuk melalui proses interaksi antara struktur kognitif
yang telah ada dengan masuknya pengalaman baru tersebut dapat
berkonsiliasi dengan pengalaman sebelumnya sehingga terjadi asimilasi dan
akomodasi dalam struktur kognitif individu. Terjadinya asimilasi dan
akomodasi dengan pengalaman baru membentuk struktur kognitif baru yang
disadari untuk mengembangkan perilaku kearah lebih bermakna.
Mekanisme yang ditawarkan Piaget sebagai berikut. Pertama, subyek secara
aktif memilih dan mengamati lingkungannya berdasarkan persepsi,
perhatian, diskriminasi dan generalisasi terhadap tugas yang dihadapinya.
Kedua, masukan sensori tertentu dipilih menjadi perhatiannya, tidak segera
dijadikan penilaian, tetapi terlebih dahulu membangun hubungan antara
masukan sensori dengan pengalaman (struktur kognitif) yang telah ada.
Ketiga, penilaian-penilaian yang telah disusun dipilah-pilah (diskriminasi),
apakah bertentangan dengan struktur kognitif lama. Keempat, penilaian
kognitif terhadap tugas-tugas pelajaran disimpulkan, diterapkan sebagai
perwujudan penilaian baru yang diakomodasi dan dijadikan personalisasi
dirinya (Piaget dalam Cremers, 1988).
Piaget mengemukakan mekanisme penilaian kognitif melalui siklus tahapan
sebagai berikut: Pertama, sensori mengatur dan mengarahkan indera
perhatian kita terhadap data sensori yang ada di lingkungan. Kedua, struktur
kognitif yang telah ada dalam kepala siswa menentukan data sensori mana
yang diperhatikan dan dibeda-bedakan, dipilih dan diputuskan untuk suatu
tindakan. Struktur kognitif akan menyeleksi, membedakan data yang masuk
dan memilih mana yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. Misalnya
saja, di dalam kelas, kedatangan dan kehadiran guru ditanggapi secara
berbeda-beda oleh siswa, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang menyapa,
ada yang sedang membaca buku dan sebagainya.

60

Unit Pembelajaran

Self Instruction

Ketiga, data sensori yang diperhatikan dan dipilih tidak segera mempunyai
makna bagi individu, karena dalam struktur kognitif belum ada pengalaman
seperti itu. Keempat, dari hal tersebut, kemudian siswa mulai memberi
makna dan membangun hubungan-hubungan, membeda-bedakan antara
data sensori baru yang diperhatikan dan dipilih dengan yang telah tersimpan
di kepala. Misalnya, siswa menghubungkan hentakan sepatu dilantai dengan
hukuman yang pernah dikenai kepada dirinya.
Kelima, siswa menggunakan hubungan tersebut untuk memberikan makna
terhadap data sensori baru, sehingga penilaian siswa terhadap guru itu
menjadi suatu peristiwa yang telah digeneralisasi sesuai pengalaman
sebelumnya. Misalnya, bahwa guru itu kejam, killer, dsb. Keenam, siswa
menilai makna yang dibangun pada langkah kelima dengan struktur kognitif
yang lain, seperti menilai ulang apakah makna yang saya berikan itu cocok
atau tidak. Siswa yang melakukan penilaian ulang akan selalu melakukan
pembandingan makna-makna yang telah dibuat, agar terhindar dari
penilaian yang salah terhadap tugas-tugas dan kegiatan pembelajaran.
Misalnya ia menganggap bahwa jawaban dan kemampuan dia untuk retell
story sudah benar dan fasih namun, ia masih menilai, jangan-jangan nilai saya
rendah, karena kelihatannya guru tidak suka dengan saya, saya belum fasih
dan lancar berbicara menggunakan bahasa inggris, dsb. Ketujuh, siswa
menstruktur makna-makna baru yang dibangun dalam ingatannya, proses
membangun makna suatu peristiwa itu terjadi dalam proses asimilasi, atau
dengan jalan mengubah struktur kognitifnya (Cremers, 1988).
Berubah maupun resisten penilaian kognitif seseorang terhadap situasi
sangat tergantung dari proses penilaian awal yang dilakukan dalam persepsi,
perhatian, diskriminasi, dan generalisasi terhadap tugas pelajaran dan
kegiatan pembelajaran di sekolah menjadikan perlu tidaknya penilaian
kognitif seseorang berubah atau resisten. Pertama, sensori mengatur dan
mengarahkan persepsi kepada stimuli yang datang. Kedua, sensori
melakukan seleksi untuk mendapatkan pusat perhatian terhadap stimuli
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yang datang. Ketiga, individu membangun cara pandang kepada stimulus
yang datang untuk memberikan makna. Keempat, individu membangun
perhatian kepada stimulus yang datang untuk memberikan makna. Kelima,
individu membangun kaitan-kaitannya antara stimuli dengan struktur
kognitif yang lama, membedakan stimulus yang datang untuk memberikan
makna berdasarkan hasil interpretasi dikaitkan dengan pengalaman
sebelumnya. Keenam, membentuk pernyataan verbal dan nonverbal, dalam
struktur kognitif.
Di kalangan siswa yang akan menghadapi ujian nasional masih terdapat
banyak yang mengalami kecemasan. Hal ini jelas sangat mengganggu
kegiatan belajar dan kehidupan sosialnya. Dengan kata lain kehidupan efektif
sehari-hari siswa terganggu. Peran bimbingan dan konseling sangat
dibutuhkan untuk membantu siswa agar siswa bisa mendapatkan kembali
kehidupan efektifnya sehingga siap menghadapi ujian nasional. Salah satu
layanan bimbingan dan konseling yang bisa diberikan kepada siswa tersebut
adalah layanan bimbingan kelompok. Bimbingan Kelompok, sebagai layanan
bantuan yang memanfaatkan dinamika kelompok, sebagai salah satu upaya
untuk membantu siswa mereduksi kecemasan yaitu suatu proses antar
pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari,
dibina dalam suatu kelompok kecil mengungkapkan diri kepada sesama
anggota dan pimpinan kelompok, dimana komunikasi antar pribadi tersebut
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri
terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup serta untuk belajar
perilaku tertentu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Melalui
Bimbingan

Kelompok

tersebut

diharapkan

masing-masing

anggota

memperoleh informasi yang tepat, serta pengetahuan dan pengalaman yang
nantinya dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan tugas
perkembangan

yang

seharusnya

dilaksanakan.

Tujuan

memberikan

Bimbingan Kelompok diantaranya yaitu agar dapat membantu individu
dalam mencapai perkembangan secara optimal, berperan mendorong
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munculnya motivasi kepada individu untuk membantu membuat perubahan
dengan memanfaatkan potensi secara maksimal, sehingga diharapkan
individu dapat mengatasi masalahnya dengan cepat dan tidak menimbulkan
gangguan emosi, menciptakan dinamika sosial yang berkembang secara
intensif, dan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi
sosial yang baik dan sehat.
Teknik Self-Instruction digunakan untuk mengganti pikiran negatif yang
bersifat irasional pada siswa berupa kecemasan menghadapi ujian nasional
menjadi pikiran positif dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengubah
perilaku siswa. Sebelum Bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik
self-instruction diselenggarakan maka dilakukan pengukuran awal terlebih
dahulu. Pengukuran awal dilakukan dengan tujuan untuk mengukur
seberapa besar kecemasan yang dialami siswa. Pengukuran bisa dilakukan
dengan menggunakan, misalnya, skala kecemasan yang dikembangkan oleh
Hamilton (hasil adaptasi oleh Muhammad, 2009), yang berisikan 14 indikator
sebagaimana telah dibahas di atas.
Sedangkan untuk memastikan apakah kecemasaan siswa berdasarkan hasil
pengukuran awal di atas benar-benar disebabkan oleh akan dihadapinya
ujian nasional, maka dapat dibagikan angket kecemasan menghadapi ujian
nasional yang dikembangkan berdasarkan skala kecemasan Hamilton di atas.
Adapun contoh angketnya sebagai berikut.
Tabel 5 Angket Kecemasan menghadapi UN

No.
1
2

3
4

Pernyataan

Ya

Tidak

Saya merasa cemas mengetahui syarat minimal
kelulusan UN meningkat
Orang tua saya punya harapan tinggi agar saya
punya prestasi akademik yang baik yang tidak bisa
Saya penuhi
Selama menjelang UN Saya merasa tidak nyaman di
tengah keluarga
Keinginan orang tua tentang masa depan
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6

pendidikan saya sering bertentangan dengan
keinginan saya
Saya sering merasa tidak sehat selama 3 bulan
terakhir sebelum UN
Saya merasa akan sulit untuk lulus UN

7

Menurut saya soal-soal UN sulit

8

Saya cemas akan nilai try out UN saya yang jelek

9

Saya merasa tertekan dengan sistem pembelajaran
disekolah menjelang UN
Saya takut merasa buruk jika tidak mendapat nilai
yang baik saat UN nanti.
Saya kesulitan memahami materi pelajaran UN

5

10
11
12

Pemberitaan di media tentang UN membuat saya
semakin cemas

Skoring untuk Angket tersebut untuk masing-masing pertanyaan bernilai 1
untuk jawaban Ya, dan 0 untuk jawaban tidak. Dengan interpretasi Jika skor
total 0-4 = Kecemasan menghadapi UN rendah, skor total 5-8 = Kecemasan
menghadapi UN sedang, skor total 9-12 = kecemasan menghadapi UN tinggi.
Siswa yang terindikasi Kecemasan menghadapi UN kategori sedang dan
Tinggi akan diberikan layanan Bimbingan dengan teknik Self-Instruction
untuk mereduksi kecemasannya tersebut.
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Penilaian dalam Bimbingan dan Konseling
Keberhasilan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dapat dilihat dari hasil
evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian dari proses
mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektifvitas,
dan capaian dari layanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta didik.
Hasil evaluasi akan memberikan gambaran keberhasilan keterlaksanaan
pelayanan dan hambatan yang ada, serta upaya tindak lanjut untuk
perbaikan. Dalam evaluasi program Bimbingan dan Konseling terdapat 2
(dua) jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.
1.

Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis
efektifitas kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Fokus evaluasi
adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi pelaksanaan
program layanan (materi, metode, teknik, media, waktu) yang
diharapkan dapat menghadirkan perasaan positif pada peserta didik
dalam mengikuti kegiatan layanan.

2.

Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk
memperoleh informasi tentang keefektifan layanan Bimbingan dan
Konseling dilihat dari hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan Bimbingan dan
Konseling ditujukan pada hasil yang dicapai oleh peserta didik/konseli
yang menjalani pelayanan Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu,
pencapaian disesuaikan dengan tujuan layanan yang diselenggarakan.
Untuk layanan Bimbingan baik individual dan kelompok pencapaian
diorientasikan pada tingkat pengentasan masalah, sedangkan untuk
layanan bimbingan kelompok dan klasikal pencapaian diorientasikan
pada

tercapainya

tugas

perkembangan

dan

atau/

seperangkat

pengetahuan dan keterampilan tertentu peserta didik/konseli yang
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diperoleh berkaitan dengan materi/topik/masalah yang dibahas.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam rangka
mewujudkan upaya pengembangan kompetensi perkembangan dan
pengentasan masalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari
pencapaian hasil layanan.
Bimbingan Kelompok merupakan strategi layanan sebagai bentuk upaya
untuk mencapai tujuan tertentu dalam bentuk masalah yang terentaskan
atau terbentuk sebuah keterampilan tertentu yang dapat digunakan dalam
kehidupan peserta didik/konseli. Evaluasi penting untuk mengetahui
sejauhmana Bimbingan Kelompok yang diselenggarakan telah mencapai
tujuan yang diharapkan. Upaya mengetahui keberhasilan Bimbingan
Kelompok dapat dilakukan dengan cara mengungkap respon atau tanggapan
peserta didik/konseli terhadap kegiataan layanan yang diikutinya.
Instrumen evaluasi proses yang digunakan dalam evaluasi proses Bimbingan
Kelompok adalah lembar refleksi diri yang berisi indikator-indikator
mengenai efektifitas kegiatan Bimbingan Kelompok, berupa angket skala
penilaian (skala 4), dengan rentang penilaian mulai dari Tidak Sesuai (1),
Kurang Sesuai (2), Sesuai (3) sampai dengan Sangat Sesuai (4), Berikut
ditampilkan instrumen evaluasi proses Bimbingan Kelompok.
Lembar Refleksi Kegiatan Bimbingan Kelompok
Petunjuk :
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom
skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan Bimbingan Kelompok
yang dilakukan!
No
PERNYATAAN
1 Materi yang disampaikan dalam Bimbingan
Kelompok dibutuhkan peserta didik
2 Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
layanan

66

SKOR
1

2

3

4
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3 Peserta didik tertarik dengan media yang
digunakan
4 Peserta didik senang mengikuti kegiatan
Bimbingan Kelompok yang dilakukan
5 Kegiatan konsling kelompokl memberikan
manfaat bagi peserta didik
6 Alokasi waktu dalam pelaksanaan Bimbingan
Kelompok mencukupi.
CATATAN
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................

Instrumen penilaian hasil yang dipakai merupakan alat yang dikembangkan
untuk mengungkap perasaan yang tejadi pada diri peserta didik/konseli
setelah mengikuti Bimbingan Kelompok, berupa angket skala penilaian (skala
4), dengan rentang penilaian mulai dari Tidak Sesuai (1), Kurang Sesuai
(2), Sesuai (3) sampai dengan Sangat Sesuai (4), dibawah ini:
Angket Evaluasi Bimbingan Kelompok
Petunjuk :
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom
skor sesuai dengan apa yang Saudara alami !
No

PERNYATAAN

SKOR
1

1

Masalah yang dibahas dalam Bimbingan
Kelompok sesuai yang saya butuhkan

2

Saya terlibat aktif dalam kegiatan Bimbingan
Kelompok

3

Guru BK menggunakan bahasa yang menarik
dan mudah dipahami

4

Saya senang mengikuti kegiatan Bimbingan
Kelompok pada pertemuan ini

5

Kegiatan Bimbingan Kelompok memberikan
manfaat bagi saya

2

3
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4

6

Saya merasa nyaman dalam kegiatan
Bimbingan Kelompok

7

Guru BK merespon pertanyaan/cerita
dengan penuh penghargaan

8

Saya dapat mengambil pelajaran dari
pengalaman yang didapatkan dari kegiatan
Bimbingan Kelompok (identifikasi)

9

Saya dapat menggunakan pelajaran yang
didapat dalam kehidupan saya (analisis)

10 Saya dapat merancang rencana masa depan
untuk mengoptimalkan kehidupan saya
(generalisasi)
11 Kegiatan Bimbingan Kelompok membuat
saya dapat memiliki
pengetahuan/keterampilan baru
12 Kegiatan Bimbingan Kelompok membuat
saya dapat mengatasi masalah yang saya
alami
13 Saya akan merekomendasikan teman lain
untuk dapat ikut kegiatan Bimbingan
Kelompok
Total Skor = 52
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Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik
self instruction dapat mereduksi kecemasan peserta diidk yang akan
menghadapi ujian nasional.
Sebelum kegiatan Bimbingan dan Konseling Kelompok dengan menggunakan
teknik self-instruction dilakukan, terlebih dilakukan pengukuran awalt.
Setelah pengukuran awal dilakukan, dilakukan juga pengukuran di akhir
keseluruhan kegiatan yang berguna untuk mengukur sejauh mana hasil dari
penerapan teknik self-instruction dalam mereduksi mkecemasan siswa yang
akan menghadapi ujian nasional. Pengukuran akhir dilakukan pada akhir
pelaksanaan treatment/layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok
menggunakan teknik self-instruction. Setiap Bimbingan dan Konseling
Kelompok yang dilakukan merupakan penerapan pelaksanaan Bimbingan
Kelompok dengan teknik self-instruction sesuai dengan aspek yang telah
dijabarkan pada kisi-kisi inventori kecemasan. Pengamatan terhadap subjek
penelitian dilakukan oleh peneliti pada saat pemberian treatment/layanan.
Kegiatan ini dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berjalannya proses
pemberian treatment/layanan menggunkan teknik self-instruction selama
beberapa kali pertemuan. Hal yang diamati selama pelaksanaan Bimbingan
adalah tingkah laku siswa yang berhubungan dengan kecemasan, misalnya,
sikap siswa ketika memperkenalkan diri dihadapan teman-teman, memimpin
doa, menyampaikan pendapat dan bertanya.
Selama

proses

pelaksanaan

Bimbingan,

sebaiknya

pemimpin

kelompok/konselor membuat setting tempat duduk anggota kelompok
senyaman mungkin sehingga siswa dapat dengan mudah untuk mengikuti
kegiatan Bimbingan. Posisi tempat duduk siswa dapat dibentuk seperti huruf
U agar memudahkan proses pengamatan terhadap seluruh siswa dan
membuat siswa menjadi fokus dalam mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan.
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Kegiatan berlangsung selama 45 menit yang diawali dengan pemaparan
kejadian

yang dialami siswa atau bayangan siswa berkaitan dengan

munculnya kecemasan menghadapi ujian nasional, dilanjutkan dengan
pelatihan instruksi diri dan diakhiri dengan refleksi tentang pelaksanaan
Bimbingan sekaligus pemberian home work. Topik yang dibahas dalam
Bimbingan dipilih berdasarkan skor terendah dari hasil pengukuran awal.
Jadi topik pada setiap pertemuan berbeda-beda sesuai dengan indikator
kecemasan.
Kegiatan dimulai dengan satu-persatu anggota kelompok menceritakan
kejadian atau perasaan yang dialami atau tindakan yang berkaitan dengan
gejala-gejala yang timbul dalam menghadapi ujian nasional. Apa yang mereka
alami, apa yang mereka rasakan dari pengalaman tersebut. Setelah masingmasing subjek menyampaikan kejadian atau perasaan yang dirasakan,
selanjutnya pengisian lembar instruksi diri yang dilanjutkan dengan
pelatihan

self-instruction

atau

instruksi

diri

untuk

meningkatkan

kepercayaan diri dan mereduksi kecemasan. Setelah pelaksanaan pelatihan
selesai anggota kelompok diajak untuk merefleksi dari pelaksanaan kegiatan
Bimbingan ini serta melakukan perencanaan perilaku baru sesuai dengan
pemikiran positif yang telah dimunculkan. Akhir kegiatan setiap siswa
diberikan pekerjaan rumah (home work) untuk dapat melatih pemahaman
dan perasaan siswa di rumah. Nantinya pekerjaan siswa tersebut akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Pertemuan pertama, misalnya, membahas mengenai upaya mendapatkan
kepercayaan diri untuk mereduksi kecemasan. Siswa diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan
dengan upaya mereduksi kecemasan dengan menumbuhkan kepercayaan
diri. Pertemuan kedua, misalnya, membahas upaya mereduksi kecemasan
dengan berpikir positif. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
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pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan dengan upaya
mereduksi kecemasan dengan berfikir positif.
Pertemuan ketiga, misalnya, membahas upaya mereduksi kecemasan dengan
optimis. Pertemuan ketiga membahas upaya mereduksi kecemasan dalam
keterampilan belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pengalaman atau kejadian yang dialami berhubungan dengan upaya
mereduksi kecemasan dalam rangka meningkatkan optimis.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan Bimbingan
Kelompok dengan menggunakan teknik self instruction efektif dalam
mereduksi kecemasan peserta didik dalam mengahadapi ujian nasional,
sehingga hdapat mengembangkan perilaku positif peserta didik dengan
menginstruksikan dirinya melalui verbalisasi diri, sehingga peserta didik
tidak merasa ragu-ragu lagi dengan diri dan kemampuannya.
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1. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor supaya mencoba menggunakan
teknik self instruction sebagai salah satu alternatif dalam membantu
siswa, selain untuk mereduksi kecemasan, misalnya meningkatkan
kepercayaan

diri,

mengurangi

kejenuhan

dalam

dalam

belajar,

mengurangi perilaku off task, mengelola kemarahan, dan sebagainya.
2. Gunakan instrument pengumpulan data selain angket.
Data pelengkap untuk mengetahui permasalahan peserta didik tidak
hanya

terbatas

pada

penggunaan

angket

saja

sebagai

metode

pengumpulan data. Oleh karena itu, hendaknya guru BK/Konselor
mengembangkan dengan menggunakan metode yang lain untuk
mengukur tingkat permaslahan peserta didik, misalnya dengan observasi
(pengamatan) dan monitoring sebagai metode pengumpulan data karena
untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan perilaku siswa yang ada
di dalam kelas selama pemberian perlakuan seyogyanya dilakukan
observasi.
3. Waktu

pemberian

perlakuan

serta

pemantauan

terhadap

siswa

diperpanjang agar hasil penerapan teknik self instruction lebih efektif.
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Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan bacaan
bagi guru bimbingan dan konseling (BK)/konselor untuk memberikan
layanan kepada peserta didik dalam rangka menumbuhkan dan membangun
konsep diri peserta didik dalam belajar. Konsep diri peserta didik akan
sangat mempengaruhi pencapaian prestasi serta kesuksesan pembelajaran
mereka di sekolah. Hal ini menjadi tanggung jawab guru dalam
menumbuhkannya, terutama Guru BK/konselor. Salah satu pendekatan yang
dapat digunakan oleh guru BK/konselor untuk menumbuhkannya yaitu
menggunakan pendekatan eksperiensial learning.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
melakukannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi pendekatan eksperiensial learning dalam layanan
dasar pada layanan bimbingan dan konseling, deskripsi alternatif aktivitas
pelayanan, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru
untuk memfasilitasi pelayanan, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh
guru, maupun peserta didik, dan deskripsi langkah penyelenggaraan layanan
dasar

menggunakan

pendekatan

eksperiensial

learning.

Komponen-

komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam menumbuhkan konsep diri
positif sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir
tingkat tinggi. Guru BK/ Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor
diharapkan melakukan tindakan mendiagnosis penyebab konsep diri yang
negative, yang dialami peserta didik/konseli. Kegiatan mendiagnosis akan
membantu Guru BK atau konselor membantu peserta didik atau konseli
menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami.
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Unit ini disusun dengan tujuan membantu Guru

BK memperoleh

sejumlah literasi dalam membantu peserta didik/konseli. Sehingga peserta
didik atau konseli bisa terhindarkan dari hambatan-hambatan belajar yang
akan muncul diantaranya konsep diri yang negatif. Pemikiran peserta
didik/konseli lebih fleksibel daripada orang dewasa, mereka sering dapat
mempelajari strategi baru dan mampu untuk kembali melatih pikiran mereka
untuk berpikir dengan cara yang lebih konstruktif.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Table 1 Tugas Perkembangan.

No
1

Tugas Perkembangan
Mengembangkan pengetahuan

Aspek Perkembangan dalam
SKKPD
Kematangan intelektual

dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhannya untuk mengikuti
dan melanjutkan pelajaran dan/
atau mempersiapkan karier
serta berperan dalam kehidupan
masyarakat.
2

Mengenal kemampuan, bakat,

Wawasan dan Kesiapan Karir

minat, serta arah kecenderungan
karier dan apresiasi seni.
3

Mempersiapkan diri, menerima

Pengembangan pribadi

dan bersikap positif serta
dinamis terhadap perubahan
fisik dan psikis yang terjadi pada
diri sendiri untuk kehidupan
yang sehat.
Unit

pembelajaran

ini

dikembangkan

berdasarkan

aspek-aspek

perkembangan kematangan intelektual dalam SKKPD, “Mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk
mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan/atau mempersiapkan karir serta
berperan dalam kehidupan masyarakat;
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selanjutnya menjadi rumusan kompetensi sebagai rujukan bagi Guru BK atau
konselor dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai
kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut
dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan sebagai
indikator kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik atau konseli
dalam berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu:
1. Pengenalan, mempelajari cara-cara pengambilan

keputusan

dan

pemecahan masalah
2.

Akomodasi, menyadari adanya resiko dari pengambilan keputusan

3.

Tindakan, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko
yang mungkin terjadi. Lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 2,
tentang Rincian Tugas Perkembangan.

Table 2 Rincian Tugas Perkembangan.

Aspek
Perkembangan
Kematangan
Intelektual

Wawasan dan
Kesiapan Karir
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Rincian Tugas Perkembangan
Tahap
Tahap
Tahap
Pengenalan
Akomodasi
Tindakan
Mempelajari
Menyadari
Mengambil
cara-cara
adanya resiko
keputusan
pengambilan
Dari
berdasarkan
keputusan
pengambilan
pertimbangan
dan pemecahan
keputusan
resiko yang
masalah.
mungkin
terjadi.
Mengekspresikan Menyadari
Mengidentifikasi
ragam
keragaman
ragam
pekerjaan,
nilai dan
alternatif
pendidikan dan
persyaratan dan pekerjaan,
aktivitas dalam
aktivitas yang
pendidikan dan
kaitan dengan
menuntut
aktivitas yang
kemampuan diri. pemenuhan
mengandung
kemampuan
relevansi dengan
tertentu.
kemampuan diri.

Pengembangan
Pribadi

Mengenal
kemampuan dan
keinginan diri.

Menerima
keadaan diri
secara positif.

Menampilkam
perilaku yang
merefleksikan
keragaman diri
dalam
lingkungannya.

Secara umum terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak
usia SMP yang berpengaruh terhadap konsep dirinya, sebagai berikut:
1.

Terjadinya ketidak seimbangan proporsi tinggi dan berat badan.

2.

Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder.

3.

Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan menyendiri dengan
keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi
dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orangtua.

4.

Senang membandingkan kaedah-kaeadah, nilai-nilai etika atau
norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang
dewasa..

5.

Reaksi dan ekspresi emosi masih labil.

6.

Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri
sendiri yang sesuai dengan dunia sosial.

7.

Kecenderungan minat dan pilihan karer relatif belum jelas.

Anak usia SMP adalah anak-anak yang memasuki uisa remaja, pada masa
tersebut, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang kompleks dan
melibatkan sejumlah aspek diri mereka.

B. Indikator Tambahan Pencapaian Layanan
1.

Dipahaminya berbagai jenis konsep diri peserta didik atau konseli,
sehingga

dapat

mengurangi

hambatan-hambatan

bersifat

psikologis, sosiologis, maupun fisiologis,
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2.

Terciptanya kondisi belajar yang bisa diterima oleh seluruh peserta
didik atau konseli , dapat dilihat dari tidak adanya kekacauan
belajar yang dialami oleh peserta didik atau konseli .

3.

Terwujudnya proses belajar yang sesuai antara fungsi dan potensi
peserta didik atau konseli secara optimal.

4.

Tercapainya prestasi peserta didik atau konseli yang optimal sesuai
tingkat potensi intelektual yang dimiliki.

5.

Terwujudnya proses belajar yang efektif dan efisien sesuai waktu
yang ditetapkan.

6.

Terwujudnya potensi intelektual sebenarnya yang terlihat dalam
prilaku aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif.
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) Bimbingan Klasikal maka

aspek

perkembangan

merupakan

rumusan

kompetensi,

tahap

internalisasi berkaitan dengan perumusan tujuan umum, dan rincian
tugas perkembangan berkaitan dengan perumusan topik materi
layanan bimbingan klasikal.
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A. Identifikasi Peserta didik/Koseli dengan Konsep Diri
Individu yang memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang bahwa
dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten,
gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik
terhadap hidup. Individu ini akan cenderung bersikap psimistik terhadap
kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan
sebagai kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Individu yang memiliki
konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang dan jika ia
mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan
orang lain.
Ciri-ciri Konsep Diri yang Negatif
1. Peka terhadap kritik.
2. Responsif terhadap pujian.
3. Hiperkritis; individu selalu mengeluh, mencela dan meremehkan apapun
dan siapapun.
4. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain.
5. Pesimis terhadap kompetisi (dalam kehidupan).
6. Tidak dapat menerima kekurangan dirinya.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi konsep Diri
a) Penampilan diri.
b) Hubungan keluarga; sikap keluarga sangat berpengaruh terhadap
perkembangan konsep diri individu. Dukungan dan kritikan menjadi
masukan berharga dalam penilaian individu terhadap dirinya.
c) Kreatifitas dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dapat
menambah rasa percaya diri.
d) Lingkungan.
e) Reaksi orang lain terhadap dirinya.
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f)

Usia.

g) Jenis kelamin.
Bimbingan klasikal dengan pendekatan Experiential Learning merupakan
metode belajar yang menekankan pengalaman. Dengan experiential learning
diharapkan peserta didik bisa belajar dengan pengalaman selama proses
bimbingan berlangsung baik pengalaman dirinya maupun pengalaman orang
lain. Hal ini menjadi nilai positif karena peserta didik terlibat dalam proses
sehingga peserta didik akan termotivasi dari pengalaman orang lain yang
dilihatnya selama proses bimbingan. Metode experiential learning ini
diharapkan mampu memberi dampak positif bagi peserta didik. Peserta didik
berperan aktif selama dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan tersebut.
Pengalaman individu selama mengikuti kegiatan tersebut merupakan proses
belajar yang mengalami perubahan, agar mampu meningkatkan efektivitas
hasil belajar individu.
Berdasarkan telaah di atas bahwa pelayanan bimbingan dan konseling
yang

diperankan oleh

guru

maupun layanan pembelajaran

bimbingan

dan

konseling/konselor

yang dilakukan oleh guru mata pelajaran

memiliki keterkaitan yang saling bersinggungan dalam hal
kemampuan

berpikir

kritis,

mandiri,

dan

sukses

pembentukan

dalam

berbagai

kehidupan. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antar ranah pelayanan
bimbingan dan konseling serta layanan pembelajaran bersifat mutlak untuk
dilakukan yang akhirnya dapat membantu

kelancaran

proses

pengembangan peserta didik/konseli secara utuh dan optimal dalam
bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.
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A.

Aktivitas Layanan

Langkah-Langkah layanan bimbingan klasikal Model Experiential learning
dengan bidang layanan karir. Aktivitas layanan yang dilakukan dalam
kegiatan ini adalah aktivitas kegiatan layanan klasikal dengan menggunakan
metode Experiential learning yang bertujuan untuk memberikan pengenalan
karir kepada peserta didik.
Aktivitas yang dilakukan adalah:
1.

Persiapan
a.

Mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas/ minggu
untuk ditetapkan pimpinan sekolah sesuai kalender akademik
SMP.

b.

Mempersiapkan

topik

materi

bimbingan

klasikal,

yang

dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Kemandirian
Peserta Didik (SKKPD) (Ditjen PMPTK, 2007), masalah yang
dihadapi peserta didik/ konseli yang diases menggunakan AUM
atau DCM, dan instrumen lain yang relevan. Bidang layanan
bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar dan karir harus
diberikan secara proporsional dan sesuai kebutuhan peserta
didik (baca permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang
Bimbingan dan Konseling).
c.

Memetakan materi layanan berdasarkan program bimbingan
konseling yang telah disusun.

d.

Menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal
dengan menggunakan sistematika sebagaimana disajikan dalam
format RPL.

e.

Mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan
klasikal yang akan diberikan.

89

2.

Pelaksanaan
a.

Melaksanakan layanan bimbingan klasikal sesuai jadwal dan
materi yang telah dirancang.

b.

Mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan
klasikal yang telah diberikan

c.

Mencatat peristiwa dan atau hal-hal yang perlu perbaikan dan
atau

tindak

lanjut

setelah

layanan

bimbingan

klasikal

dilaksanakan.
3.

Evaluasi dan tindak lanjut
a.

Melakukan evaluasi proses layanan klasikal,

b.

Melakukan evaluasi hasil layanan klasikal yang telah diberikan.

B. Langkah-langkah layanan bimbingan klasikal dengan

metode Kooperatif tipe GI (Group Investigation)
1. Persiapan
a. Mempersiapkan

topik

materi

bimbingan

klasikal

yaitu

Pengenalan profesi
b. Menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal
dengan menggunakan sistematika sebagaimana disajikan dalam
format RPL.
c. Mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan
klasikal yang akan diberikan.

2. Pelaksanaan :
a. Tahap awal
Pernyataan tujuan :
1) Guru BK/Konselor mengucapkan salam
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2) Guru BK/Konselor menyapa peserta didik dengan kalimat yang
membuat mereka bersemangat
3) Ice Breaking
4) Guru BK/Konselor menyampaikan tentang tujuan-tujuan yang
akan dicapai, yaitu : memahami pengertian profesi, macammacam profesi, syarat suatu profesi, serta memahami cara
memilih profesi.
b.

Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan :
Guru BK/ Konselor menjelaskan apa yang akan dilakukan dalam
layanan klasikal, meliputi; brainstorming, pembagian lembar kerja
individu (Carier key), menganalisis hasil lembar kerja (Carier key),
mengisi lembar kerja kelompok yang berisi tentang kemampuan
dan ketrampilan (syarat profesi yang dipilih), presentasi
kelompok dalam bentuk window shoping.

c.

Mengarahkan kegiatan (konsolidasi)
Guru BK/Konselor mengarahkan peserta didik tentang topik yang
akan dibicarkan yaitu; Pengenalan profesi.

d.

Tahap peralihan (transisi) : Guru BK/Konselor menanyakan
kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan

3.

Tahap inti (penerapan metode Experiential Learning)

a. Kegiatan :
1) Brainstorming tentang pengalam peserta didik (cita-cita, study
lanjut dll)
2) Mengisi lembar kerja individu (Carier Key Test)
3) Menganalisis hasil lembar kerja individu (Carier Key Test)
4) Peserta didik menempati posisi kelompok sesuai profesi yang
diminati berdasarkan hasil analisis lebar kerja individu (Carier
Key test)
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5) Peserta didik mengisi lembar kerja kelompok yang berisi
antara lain :
- Mencari informasi yang berhubungan dengan profesi yang
mereka impikan serinci mungkin, sehingga akan lebih
mudah bagi peserta didik untuk membayangkan masa depan
dan mengetahui ketrampilan apa yang perlu ditingkatkan.
- Untuk setiap jenis profesi, ada serangkaian keterampilan
dan kemampuan yang akan membantu peserta didik
menjalankan profesi tersebut dengan sukses.
- Peserta didik membuat daftar profesi yang diimpikan sesuai
hasil angket. Kemudian di samping setiap profesi tersebut
peserta didik menuliskan ketrampilan dan kemampuan apa
yang harus dimiliki untuk mencapai setiap jenis profesi
tersebut.
6) Presentasi dengan bentuk “Window shoping”:
 Hasil pekerjaan tiap kelompok kemudian di pajang di
dinding sekitar kelas. Kegiatan inilah yang diumpamakan
membuka toko di Mal.
 Dilakukan pemabagian tugas tiap kelompok. Ada anggota
kelompok yang bertugas menjaga toko dan yang lainnya
berjalan-jalan untuk mengunjungi toko kelompok lain
 Peserta didik sebagai penjaga toko diharapakan mampu
memberi penjelasan kepada anggota kelompok lain yang
membutuhkan

penjelasan

terkait

penyelesaian

yang

dipajang. Untuk itu dianjurkan memilih penjaga yang
mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami hasil
pekerjaan kelompok. Pada kegiatan inilah munculnya
aktifitas tutor sebaya
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 Bagi anggota kelompok yang betugas berkunjung pada
kelompok lain di samping berhak menadapat penjelasan
juga berhak memberi masukkan dan koreksi terhadap
pekerjaan

kelompok

menuliskannya

di

yang
lembar

dikunjunginya
pekerjaan

dengan
kelompok

tersebut.Kelompok yang berkunjung mencatat pekerjaan
kelompok yang dikunjungi
 Setelah waktu yang telah ditentukan selesai, masing-masing
anggota yang berkeliling kembali ke kelompok asal
 Setelah kembali anggota kelompok bertukar informasi
berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan
 Selanjutnya guru BK berkeliling untuk mengecek hasil
pekerjaan dan melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan
memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan tiap-tiap
kelompok
4. Tahap penutup
1) Guru BK menyimpulkan hasil presentasi kelompok bersama
peserta didik.
2) Guru BK mengajak peserta didik merefleksi kegiatan dengan
menanyakan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan
3) Guru BK mengajak peserta didik membuat komitmen untuk
tidak segan meminta bantuan guru Bimbingan dan Konseling
jika menghadapi masalah sehubungan pemilihan profesi.
4) Guru BK menyampaikan kepada peserta didik tentang materi
dan kegiatan minggu depan
5) Guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta
didik bersyukur dan mengucapkan salam
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5. Evaluasi
a. Evaluasi proses :
Guru BK/Konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan
proses yang terjadi:
1) Sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan
2) Cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya
3) Cara peserta didik memberikan jawaban terhadap pertanyaan
guru BK/Konselor.
b. evaluasi hasil :
Setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal peserta didik
diharapkan dapat ;
a) Memahami pengertian profesi
b) Memahami macam- macam profesi
c) Memahami syarat profesi yang dipilih
Memilih profesi
TAHAP

URAIAN KEGIATAN

WAKTU

Pembukaan

1. Menyampaikan salam
2. Menanyakan kabar
3. Kontrak layanan ( kesepakatan layanan ), hari
ini kita akan melakukan kegiatan selama 1
jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan
dengan baik.
4. Ice breaker ( berbagai macam variasi).
1. Peserta didik mengamati tayangan materi
melalui media power point ketika Guru BK
menyampaikan konsep-konsep dasar motivasi
belajar.
2. Guru BK membagi kelas menjadi 8 kelompok
dan memilih satu pemimpin kelompok

5’

Kegiatan
inti
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30’

Penutup

3. Pemimpin kelompok dibantu Guru BK
memecah anggota kelompoknya menjadi 4
kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3
orang.
4. Pemimpin
mengkoordinir
anggota
kelompoknya agar diskusi kelompok kecil dan
besar berjalan baik dan tepat waktu.
5. Peserta didik mendiskusikan materi dari
Lembar Kerja (LK) dalam kelompok kecil
berupa
pertanyaan-pertanyaan
model
socratek metode sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan sebagai:
a. ekpresi perasaan- perasaan yang menjadi
beban psikologisnya dan menyebabkan
kehilangan kemampuan berpikirnya.
b. Identifikasi dan refleksi pengalaman
peserta didik atau konseli selama proses
eksperientasi
melalui
pertanyaanpertanyaan reflektif (reflection 1)
c. Memikirkan (think ) kaitan antara proses
bimbingan dan konseing dengan kondisi
psikologis yang sedang dialaminya
sehingga dapat dimanfaatan untuk
menyusun rencana perbaikan atas
kelemahan-kelemahannya
d. Membuat rencana (plan) perbaikan
terhadap
kekurangan-kekurangannya.
Rencana
perbaikan
ini
dapat
diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari di luar setting layanan.
6. Setiap
kelompok
diberi
tugas
dan
berkewajiban melaporkan hasil diskusi pada
kelompok besar.
1. Guru BK memberi kesimpulan materi
5’
2. Evaluasi : Refleksi hasil, setiap peserta didik
menuliskan di kertas yang sudah disiapkan.
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C.

Penilaian dan Evaluasi Pelayanan BK

Pelayanan BK dapat dikatakan berhasil, apabila telah dilakukan penilaian.
Sehingga perlu disusun juga instrumen penilaiannya. Dari penilaian
dilanjutkan pada kegiatan evaluasi, yang mencakup kegiatan proses
mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektifvitas,
dan capaian dari bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Dari hasil
evaluasi akan diketahui dan diidentifikasi keberhasilan keterlaksanaan
pelayanan dan hambatan yang ada, serta upaya tindak lanjut untuk
perbaikan. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat 2 (dua)
jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.
Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis
efektifitas kegiatan layanan Bimbingan klasikal. Fokus evaluasi adalah
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi pelaksanaan program
layanan (materi, metode, teknik, media, waktu) yang diharapkan dapat
menghadirkan perasaan positif pada peserta didik atau konseli dalam
mengikuti kegiatan layanan.
Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh
informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari
hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan pada
hasil yang dicapai oleh peserta didik atau konseli yang menjalani pelayanan
bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, pencapaian disesuaikan dengan
tujuan layanan yang diselenggarakan. Untuk layanan Bimbingan klasikal
pencapaian diorientasikan pada tingkat tercapainya tugas perkembangan
dan atau/seperangkat pengetahuan dan keterampilan tertentu peserta didik
atau konseli yang diperoleh berkaitan dengan materi/topik/masalah yang
dibahas. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pascalayanan dalam
rangka mewujudkan upaya pengembangan kompetensi perkembangan dan
pemahaman peserta didik atau konseli
terpisah dari pencapaian hasil layanan.
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merupakan bagian yang tidak
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Lembar Kerja Peserta Didik atau Konseli

Nama _________________________________ Tanggal ____________________

BAGAIMANA ANDA MELIHAT DIRI ANDA
Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan tentukanlah seberapa jauh
pernyataan tersebut menggambarkan diri anda. Bila pernyataan tersebut
sangat sesuai dengan anda, tulislah ”2” pada garis di sebelahnya. Bila
pernyataan tersebut agak sesuai dengan anda, tulislah ”1”. Bila
pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri anda, tulislah ” 0”.
R

II

__

Saya menyukai pekerjaan yang
berhu-bungan dengan binatang, atau
__
pekerjaan
yang
menggunakan
peralatan atau mesin.

Saya suka belajar dan menyelesaikan
soal-soal matematika atau sains.

Dibandingkan dengan teman sebaya,
saya memiliki keterampilan yang
baik
dalam
bekerja
dengan
__
menggunakan peralatan, gambar –
gambar mekanis, mesin, atau
binatang.

Dibandingkan teman sebaya, Saya
memiliki kemampuan yang baik
dalam
memahami
dan
menyelesaikan soal matematika dan
sains.

__

__

Saya menghargai hal-hal praktis yang
dapat berkaitan dengan sesuatu yang
dilihat atau disentuh, seperti meme__
lihara tumbuhan dan binatang, atau
sesuatu yang dapat dibangun atau
diperbaiki.
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Saya menghargai sains

__

Saya adalah orang yang menyukai
pekerjaan praktik, mekanik, dan __
realistik

A

S

__

Saya suka melakukan aktifitas kreatif
seperti seni, drama, kerajinan, tari,
__
musik, atau penulisan kreatif.

Saya suka mengerjakan sesuatu yang
dapat membantu orang lain: seperti
mengajar, melakukan pertolongan
pertama,
atau
memberikan
informasi

__

Dibandingkan dengan teman sebaya,
saya memiliki kemampuan artistik
yang baik -seperti dalam penulisan __
kreatif, drama, kerajinan, musik, atau
seni.

Dibandingkan dengan teman sebaya,
saya memiliki kemampuan yang baik
dalam
mengajar,
melakukan
konseling,
merawat,
atau
memberikan informasi.

__

Saya menghargai seni kreatif -seperti
drama, musik, seni, atau hasil karya __
penulis kreatif.

Saya suka menolong orang lain dan
menyelesaikan masalah sosial

__

__

__

Saya adalah orang yang suka
menolong, ramah, dan dapat
dipercaya

Saya adalah orang yang artistik,
__
imajinatif, original, dan mandiri

E

__

Saya adalah orang yang teliti serta
menyukai sains dan intelektual.

C
Saya suka memimpin dan mempengaruhi
orang
lain,
serta
__
menawarkan ide atau barang.

Saya menyukai pekerjaan yang
berhu-bungan
dengan
angka,
rekaman/data, atau mesin dalam
suatu keteraturan.

Dibandingkan dengan teman sebaya,
saya memiliki kemampuan yang baik
dalam memimpin orang serta dalam __
menyampaikan ide atau menjual
barang.

Dibandingkan dengan teman sebaya,
saya memiliki kemampuan yang baik
dalam bekerja dengan rekaman/data
tertulis dan angka yang sistematik
dan runtut/teratur.

Saya menghargai keberhasilan dalam __
politik, kepemimpinan atau bisnis.

Saya
menghargai
dalam bisnis
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keberhasilan

__

Saya adalah orang yang enerjik, __
ambisius, dan dapat bersosialisasi
dengan baik.

Saya adalah orang yang menyukai
keteraturan,
dan
mampu
menjalankan rencana dengan baik.

Sekarang, jumlahkan poin-poin yang anda peroleh untuk pernyataan R,
kemudian tuliskan pada baris 1 penghitungan total skor. Kemudian
lakukan hal yang sama untuk huruf lain : I, A, S, E, dan C.

PROFESI YANG DIMINATI
Untuk pekerjaan yang terdaftar dibawah ini, tulis ”2” bila anda benarbenar sangat berminat atau tertarik. Tulis ”1” bila anda mungkin
berminat atau agak berminat. Dan tulis ”0” bila anda tidak memilih, tidak
tertarik atau tidak menyukai.
R __
S __
R __
S __
R __
S __
R __
S __
R __
S __
R __
S __
R __
S __

Pengemudi Bis
Terapis Fisik
Pembudidaya Ikan
Pustakawan
Peternak
Perawat
Mekanik Truk
Konselor
Pilot
pesawat
Terapis
udara Wicara
Tukang Kayu
Pekerja Sosial
Insinyur Mesin
Guru

I __
E __
I__ __
E __
I__ __
E __
I __
E __
I __
E __
I
E __
I __
E __

Ahli Biologi
Pengacara
Ahli Kimia
Manajer Penjualan
Ahli Astronomi
Penyiar Radio/TV
Laboran
Petugas Penjualan
Insinyur Elektro
Manajer Restoran
Teknisi Kimia
Agen
Penjualan
Peneliti
AsuransiIlmiah
Manajer Penjualan
Apartemen/Rumah
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A __
C __
A __
C __
A __
C __
A __
C __
A __
C __
A __
C __
A __
C __

Desainer Pakaian
Pegawai Asuransi
Penari
Panitera
Musisi
Teller Bank
Novelis
Guru Bisnis
Aktor/Aktris
Petugas Survei Bank
Artis
Ahli Perpajakan
Penyanyi
Petugas Pembukuan
Keuangan

Disebelah kiri dari setiap jenis pekerjaan anda melihat sebuah huruf : R, I,
A, S, E atau C. Hati-hati menambahkan angka dari poin yang anda miliki
untuk tujuh pekerjaan R, dan tuliskan jumlahnya pada bagian bawah
baris kedua. Lakukan hal yang sama untuk huruf yang lain: I, A, S, E, dan C.
Sekarang, tambahkan baris 1 dan baris 2 dan hasilnya tulis pada baris 3
untuk mendapatkan skor total.
Baris 1 : _____ _____
R

_____

I

_____
A

_____
S

_____
E

C

+
Baris 2 : _____ _____
R

I

Total : Baris 3 : _____ _____
R

_____

I

_____
A

_____
S

_____

_____

A

S

_____
E

C

_____

_____

E

C

Anda akan menggunakan skor total pada baris ketiga untuk membuat
kunci karir anda pada halaman berikutnya.
KUNCI KARIR ANDA
Sekarang anda siap untuk menyusun kunci karir anda. Diawali dengan
jumlah total dari poin yang anda miliki untuk R dari baris 3. Tulislah
tanda silang kecil (x) pada grafik disamping ini, diatas R untuk angka
tersebut. Lakukan hal yang sama untuk huruf-huruf lain: I, A, S, E, dan C.
Setelah anda selesai, buatlah garis yang menghubungkan tanda ”x” yang
ada untuk melengkapi kuncinya. Inilah kunci karir anda.
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Menurut Dr. John Holland, ada enam tipe orang – Realistik, Investigatif,
Artistik, Sosial, Enterprising, dan Konvensional. Skor paling tinggi merupakan
tipe kepribadian yang paling sesuai dengan anda.
Pada

halaman

berikutnya,

adalah

daftar

pekerjaan.

Semuanya

dikelompokkan dalam dua cara :
1.

Pekerjaan dikelompokkan berdasarkan 6 tipe kepribadian ;
a. Realistik,
Tipe ini memiliki kecenderungan lebih praktis dan langsung, serta
senang bekerja dengan obyek nyata. Jenis profesi yang sesuai dengan
tipe ini adalah: tukang listrik, tukang kayu, pengemudi, penjahit,
petani, peternak, koki, satuan pengaman.
b. Investigatif,
Tipe ini memiliki kecenderungan berpikir analitis, intelektual dan
ilmiah. Umumnya mereka suka mengumpulkan banyak informasi
sebelum membuat suatu keputusan. Profesi yang sesuai dengan
tipe ini antara lain guru fisika, guru matematika, dokter umum,
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dokter gigi, apoteker, dokter hewan, pustakawan, politikus.
c.

Artistik,
Tipe ini sangat kreatif dan imajinatif. Mereka juga dapat menjadi
pemecah masalah yang hebat, karena mereka menggunakan
intuisi sebagai pelengkap pendekatan rasional yang mungkin
ditawarkan orang lain. Profesi yang sesuai untuk tipe ini adalah :
penulis,

pelukis,

penari,

penyanyi,

guru

musik,

fotografer,animator, sutradara atau produser, editor.
d. sosial,
Tipe ini terlihat profesi yang bersifat melayani, dimana kesabaran,
empati

dan

kemurahan

hati

menjadi

karakter

yang

membedakannya dari profesi lain. Profesi yang sesuai untuk tipe
ini adalah: guru TK, perawat, guru BK, psikolog.
e. Enterprising,
Tipe ini sangat kompetitif, ekstrovert, dan enerjik. Mereka
biasanya menjadi wirausahawan atau pemimpin kelompok, dan
lebih cenderung mendelegasikan rincian pekerjaan kepada orang
lain, sementara mereka fokus pada pekerjaan yang lebih
pekerjaan yang lebih besar. Profesi yang sesuai untuk tipe ini
adalah agen penjualan, pramugari, hakim, kepala sekolah,
reporter TV/radio, penerjemah, agen real estate, penata rambut,
manajer keuangan, manajer penjualan.
f. Convensional,
Tipe ini digambarkan sebagai orang yang sangat teratur, hati-hati,
efisien dan mengerjakan segala sesuatu secara rinci dengan tepat
waktu. Profesi yang sesuai untuk tipe ini adalah : akuntan,
aktuaris, perencana keuangan, sekretaris, juru ketik, kasir,
resepsionis, operator telepon, pengawas bangunan.
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2.

Kemudian, dibawah keenam tipe tersebut, pekerjaan dikelompokkan
dalam kelompok-kelompok kerja. Orang pada kelompok pekerjaan
memiliki kesamaan sifat, minat, keterampilan, kemampuan, dan
tingkat pelatihan.
Baca pekerjaan yang terdaftar pada dua atau tiga kepribadian yang
tertinggi pada kunci karir anda. Taruhlah sebuah tanda tick (√) pada
pekerjaan yang anda minati, atau pada pekerjaan yang anda ingin
ketahui lebih lanjut
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-

Peserta didik diminta untuk mencari informasi yang berhubungan
dengan profesi yang mereka impikan serinci mungkin, sehingga akan
lebih mudah bagi peserta didik untuk membayangkan masa depan
dan mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan

-

Untuk setiap jenis profesi, ada serangkaian keterampilan dan
kemampuan yang akan membantu peserta didik menjalankan profesi
tersebut dengan sukses

-

Peserta didik dapat membuat daftar profesi yang diimpikan.
Kemudian di samping setiap profesi tersebut peserta didik
menuliskan keterampilan dan kemampuan apa yang harus dimiliki
untuk mencapai setiap jenis profesi tersebut

Contoh :
Profesi yang

Kemampuan dan Keterampilan yang Diperlukan

Kuimpikan
1. Polisi

2.....................................

-

Pendidikan minimal SMA

-

Menempuh pendidikan ke AKPOL

-

mampu berkomunikasi dengan orang lain

-

memiliki fisik yang prima

-

dst

-

...........................................................................

-

...........................................................................

-

...........................................................................

-

......................................................................................................
................................................
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A. Model Experiential Learning
Experiential learning (EL) adalah suatu pendekatan didalam pemberian
layanan bimbingan menggunakan dinamika yang efektif bagi perkembangan
individu yang terlibat. Dikatakan efektif ketika mampu menghadirkan
suasana jiwa yang diantara peserta yang terlibat, meningkatkan spontanitas,
munculnya perasaan positif, meningkatkan minat atau gairah untuk semakin
terlibat dalam proses, memungkinkan terjadinya katarsis, dan meningkatkan
kemampuan sosialnya (Prayitno, dkk, 1998:90).
Konsep Experiential Learning Theory (ELT) dikembangkan oleh David Kolb
pada awal tahun 1980-an. ELT merupakan pendekatan holistik yang
mencakup aspek kognitif, afektif dan konatif di mana pengalaman (experience)
mempunyai peran sentral dalam proses belajar. Dalam teori experiential
learning, belajar merupakan proses di mana pengetahuan diciptakan melalui
transformasi pengalaman (experience). Pengetahuan merupakan hasil
perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman (Kolb,
1984).
Enam prinsip dasar EL menurut Kolb (dalam Sadullah, 2009) yakni : 1)
pembelajaran bukan sebuah hasil atau produk melainkan sebuah proses, 2)
pembelajaran bukan sebuah interupsi dari proses tapi berbasis pengalaman,
3) pembelajaran merupakan resolusi antara bentuk dari kesesuaian dunia
yang secara dialek berlawanan satu dengan yang lain, 4) pembelajaran
adalah proses holistic dari kesesuaian pada dunia, 5) pembelajaran termasuk
interaksi antar individu dan sekelilingnya, 6) pembelajaran adalah sebuah
proses dengan pengetahuan yang dibuat sebagai hasil dari interaksi antara
pengetahuan sosial dan pengetahuan personal.
Pada dasarnya pembelajar EL menekankan pada partisipasi aktif individu
untuk terbuka dalam menerima pengalaman baru yang berbeda dan
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mentransformasikan pengalaman tersebut untuk mendapat pengetahuan
baru. Bila prinsip-prinsip tersebut semua diterapkan dengan baik akan dapat
meningkatkan semangat dan gairah pembelajar, membantu terciptanya
suasana belajar yang kondusif, memunculkan kegembiraan dalam proses
belajar, mendorong dan mengembangkan proses berfikir kreatif, menolong
pembelajar

untuk

dapat

melihat

dalam

perspektif

yang

berbeda,

memunculkan kesadaran akan kebutuhan untuk berubah dan memperkuat
kesadaran diri (Fowler, 2008).
Dalam proses pembelajaran menggunakan model EL hal yang berpengaruh
misalnya emosi negatif seperti rasa takut dan kecemasan dapat menghambat
proses belajar, sementara perasaan positif dan daya tarik serta minat
berperan penting untuk belajar (Kolb & Kolb, 2005).
Secara prosedural Kolb (1984) menerangkan bahwa dalam proses
pembelajaran melalui pengalaman, individu belajar melalui pengalaman
mereka baik yang diterjadikan maupun yang terjadi apa adanya. Metode
eksperimentasi, simulasi, permainan peran (role playing), menonton film dan
video merupakan metode yang dapat diterapkan untuk menjadikan sebuah
pengalaman belajar.
Menurut Kolb pembelajaran melalui pengalaman merupakan paduan alamiah
antara pengajaran, bacaan dan pengujian. Oleh karena itu, Kolb memandang
pentingnya refleksi pengalaman khususnya refleksi perasaan dalam proses
belajar melalui pengalaman. Melalui refleksi pebelajar dapat menemukan arti
penting pengalaman sekaligus menyarikan pengalaman belajar yang paling
berkesan.
Burnard (dalam Beaudin, 1995), mendeskripsikan beberapa aktifitas dalam
EL yakni : 1) action, subjek bukan pasif tapi partisipan aktif dan ada
pergerakan fisik tidak hanya duduk, 2) reflection, pembelajaran hanya terjadi
setelah tindakan direfleksikan, 3) phenomenological.
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David Kolb, mengembangkan Model experiential learning yang dapat
digambarkan seperti berikut:

Experience
(megalami)
Proses menglami

Apply
(menerapkan) Praktek: apa yang
telah dipelajari pada
situasi yang serupa

Sharec/ Berbagi

Lakukan

Terapkan

Refleksikan

Generalize (menarik
kesimpulan)

Process (proses)
Analisis pengalaman

Gambar 2.2 Siklus Model Experiential Learning David Kolb (1984)

Mengacu pada gambar di atas, pada dasarnya pembelajaran Model
Experiential Learning ini sederhana dimulai dengan melakukan (do),
refleksikan (reflect) dan kemudian terapkan (apply). Jika dielaborasi lagi
maka akan terdiri dari lima langkah, yaitu mulai dari proses mengalami
(experience), berbagi (share), analisis pengalaman tersebut (proccess),
mengambil hikmah atau menarik kesimpulan (generalize), dan menerapkan
(apply). Begitu seterusnya kembali ke fase pertama, alami. Siklus ini
sebenarnya tidak pernah berhenti.
Masing-masing tujuan dari rangkaian tersebut kemudian muncul langkahlangkah

experiential learning,
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yaitu:

Concrete

experience, Reflective
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observation, Abstract conceptualization, Active experimentation, yang akan
digambarkan sebagai berikut :
Pengalaman nyata

Kontinum

(merasakan

Penerapan

Kontinum

Proses

persepsi

(Active experience)
Tindakan aktif

Refleksi

mengamati

Konseptualisasi
abstrak
Berfikir

Gambar 2.3 Siklus empat langkah dalam Experiential Learning David Kolb (1984)

Concrete experience (feeling) berarti belajar dari pengalaman-pengalaman
yang spesifik, peka terhadap situasi. Concrete experience merupakan tahap
belajar melalui intuisi dengan menekankan pengalaman personal, mengalami
dan merasakan. Dalam tahap ini aktifitas yang mendukung misalnya diskusi
kelompok kecil, simulasi, teknik drama, menggunakan video atau film,
pemberian contoh, dan cerita (Kohonen, 2001).
Reflective observation (watching) yakni mengamati sebelum membuat suatu
keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif-perspektif yang
berbeda. Memandang dari berbagai hal untuk memperoleh suatu makna.
Pada tahap ini merupakan belajar melalui persepsi. Fokus pada memahami
ide dan situasi dengan observasi secara hati-hati. Learner mengaitkan
bagaimana sesuatu itu terjadi dengan melihat dari perspektif yang berbeda
dan mengandalkan pada suatu pemikiran, perasaan dan judgement. Teknik
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instruksional yang dapat dilakukan antara lain melalui jurnal pribadi, essay
reflektif, laporan observasi, diskusi dan thought questions.
Abstract conceptualization (thinking) yakni analisa logis dari gagasangagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu situasi sehingga
memunculkan ide-ide atau konsep-konsep baru. Abstract conceptualization
merupakan belajar dengan pemikiran yang tepat dan teliti, menggunakan
pendekatan sistematik untuk menstruktur dan menyusun kerangka
fenomena. Teknik instruksional antara lain konstruksi teori, lecturing and
building models and analogies.
Active experimentation (doing) berarti kemampuan untuk melaksanakan
berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan
peristiwa termasuk pengambilan resiko. Active experimentation merupakan
belajar melalui tindakan, menekankan pada aplikasi praktis dalam konteks
kehidupan nyata. Teknik instruksional yang digunakan antara lain fieldwork,
laboratory work, games, drama dan simulasi.
Kelebihan Model Experiential Learning yakni hasilnya dapat dirasakan bahwa
belajar melalui pengalaman lebih efektif dan dapat mencapai tujuan secara
maksimal. Beberapa manfaat model experiential learning dalam membangun
dan

meningkatkan

kerjasama

kelompok

antara

lain

adalah:

(1)

mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar
sesama anggota kelompok, (2) meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan
masalah

dan

pengambilan

keputusan,

(3)

mengidentifikasi

dan

memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinan, (4) meningkatkan
empati dan pemahaman antar sesama anggota kelompok
Manfaat model experiential learning secara individual antara lain: (1)
meningkatkan

kesadaran

akan

rasa

percaya

diri,(2)

meningkatkan

kemampuan berkomunikasi, perencanaan dan pemecahan masalah, (3)
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi
yang buruk, (4) menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya antar sesama
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anggota kelompok, (5) menumbuhkan dan meningkatkan semangat
kerjasama dan kemampuan untuk berkompromi, (6) menumbuhkan dan
meningkatkan komitmen dan tanggung jawab, (7) menumbuhkan dan
meningkatkan kemauan untuk memberi dan menerima bantuan, (8)
mengembangkan ketangkasan, kemampuan fisik dan koordinasi.
Langkah-langkah Bimbingan Klasikal Dengan Pendekatan experiential
Learning menggunakan angket karir key test

untuk memberikan

pengenalan profesi kepada peserta didik.
A
B
C
D
E

Komponen Layanan
Bidang Layanan
Topik Layanan
Fungsi Layanan
Tujuan Umum

F

Tujuan Khusus

G
H

Sasaran Layanan
Materi Layanan

I
J

Waktu
Sumber

Layanan Dasar
Bimbingan Karir
Pengenalan Profesi
Pemahaman dan pengembangan
Peserta didik mampu mengenali
dan memahami berbagai jenis
profesi, serta menentukan pilihan
profesi.
Peserta didik dapat;
1. Memahami pengertian
profesi
2. Memahami macam- macam
profesi
3. Memahami syarat suatu
profesi
4. Memilih profesi
Kelas IX SMP
Materi layanan yang disajikan
meliputi :
1. Pengertian profesi
2. Macam- macam profesi
3. Syarat suatu profesi
4. Memahami cara memilih
profesi
2 X 45 menit
- Winkel & Sri Hastuti
(2004), Bimbingan dan
Konseling di Institusi
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Pendidikan, Yogyakarta :
Media Abadi.
- Klasifikasi jabatan standard
Internasional (KJSI/ ISCO2007), Jakarta:
Depnakertrans.
Experiential
Learning
dan
Kooperatif
Tipe
GI
(Group
Investigation)
LCD, Laptop guru dan peserta
didik(5 kelompok @1 leptop),
Power Point,
lembar
kerja
individual (carier key), lembar
kerja kelompok, kertas A4, selotip,
kertas plano, spidol, slogan.

K

Metode/ Teknik

L

Media / alat

M

Pelaksanaan :
1. Tahap Awal
a. Pernyataan Tujuan 5) Guru BK/Konselor
mengucapkan salam
6) Guru BK/Konselor menyapa
peserta didik dengan kalimat
yang membuat mereka
bersemangat
7) Ice Breaking
8) Guru BK/Konselor
menyampaikan tentang tujuantujuan yang akan dicapai, yaitu
: memahami pengertian profesi,
macam- macam profesi, syarat
suatu profesi, serta memahami
cara memilih profesi.
b. Penjelasan tentang
Guru BK/ Konselor menjelaskan
langkah-langkah
apa yang akan dilakukan dalam
Kegiatan
layanan
klasikal,
meliputi;
penyajian materi, pembagian
lembar kerja individu (Carier key),
menganalisis hasil lembar kerja
(Carier key), mengisi lembar kerja
kelompok yang berisi tentang

Pembukaan
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kemampuan dan ketrampilan
(syarat profesi yang dipilih),
presentasi
kelompok
dalam
bentuk permainan “tebak profesi”.
Guru BK/Konselor mengarahkan
peserta didik tentang topik yang
akan dibicarkan yaitu; Pengenalan
profesi.
Guru BK/Konselor menanyakan
kesiapan
peserta
didik
melaksanakan kegiatan

c. Mengarahkan
kegiatan
(Konsolidasi)
d. Tahap Peralihan
(Transisi)

Tahapan
Experiential
Learning

2. Tahap Inti
a. Kegiatan

1.

Concrete
experience
(feeling)
= 2.
pengalaman
kongkrit peserta 3.
didik
Reflective
observation;
sintak observasi

4.

5.

Absract
conceptualization 6.
(thingking)

-

Brainstorming pengalaman
peserta didik cita-cita mereka
apa, ingin melanjutkan sekolah
kemana, dst.
Menganalisis video yang berisi
contoh macam-macam profesi
Guru BK/ Konselor
membagikan lembar kerja
individu (Carier Key)angket
carier key test
Guru BK/ Konselor membantu
peserta didik Menganalisis
hasil lembar kerja individu
(Carier Key test)
Membagi peserta didik menjadi
5 kelompok sesuai profesi yang
diminati berdasarkan hasil
analisis lembar kerja individu
(carier key) yang telah diisi.
Guru BK/Konselor
membagikan lembar kerja
kepada setiap kelompok yang
berisi tentang :
Meminta peserta didik untuk
mencari informasi yang
berhubungan dengan profesi
yang mereka impikan serinci
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active
experimentation
(doing)

mungkin, sehingga akan lebih
mudah bagi peserta didik
untuk membayangkan masa
depan dan mengetahui
ketrampilan apa yang perlu
ditingkatkan yang akan
membantu dalam menentukan
jurusan apa yang akan diambil
di sekolah lanjutan.
- Untuk setiap jenis profesi,
ada serangkaian
keterampilan dan
kemampuan yang akan
membantu peserta didik
menjalankan profesi
tersebut dengan sukses.

Meminta peserta didik
membuat daftar profesi
yang diimpikan sesuai hasil
angket. Kemudian di
samping setiap profesi
tersebut peserta didik
menuliskan ketrampilan
dan kemampuan apa (jalur
pendidikan yang harus
ditempuh) untuk mencapai
setiap jenis profesi
tersebut.
7. Guru BK/Konselor menetapkan
waktu dalam proses diskusi
dan presentasi kelompok
selama 15 menit.
8. Guru BK/Konselor menjelaskan
dalam proses kegiatan
bimbingan klasikal diharapkan
keaktifan dari peserta didik.
3. Tahap Penutup 1. Guru BK menyimpulkan hasil
presentasi kelompok bersama
-
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2.

3.

4.

5.

O

Evaluasi
1. Evaluasi Proses

2. Evaluasi Hasil

peserta didik.
Guru BK mengajak peserta
didik
merefleksi
kegiatan
dengan
menanyakan
kemanfaatan
dan
kebermaknaan kegiatan
Guru BK mengajak peserta
didik membuat
komitmen
untuk tidak segan meminta
bantuan guru Bimbingan dan
Konseling jika menghadapi
masalah sehubungan pemilihan
profesi.
Guru
BK
menyampaikan
kepada peserta didik tentang
materi dan kegiatan minggu
depan
Guru BK menutup kegiatan
layanan
dengan
mengajak
peserta didik bersyukur dan
mengucapkan salam

Guru BK/Konselor melakukan
evaluasi dengan memperhatikan
proses yang terjadi:
a. Sikap peserta didik dalam
mengikuti kegiatan
b. Cara peserta didik
menyampaikan pendapat atau
bertanya
c. Cara peserta didik memberikan
jawaban terhadap pertanyaan
guru BK/Konselor.
Setelah
mengikuti
kegiatan
bimbingan klasikal peserta didik
diharapkan dapat ;
1. Memahami pengertian profesi
2. Memahami macam- macam
profesi
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3. Memahami syarat profesi yang
dipilih
4. Memilih profesi

yakni:

FASE
Experience
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KEGIATAN
Peserta Didik/Konseli

KEGIATAN
Guru BK/Konselor

Mengekspresikan perasaanperasaan rendah diri,
kecemasan, rasa tidak
aman, minder, rasa
terancam dan rasa lainnya
yang menjadi beban psikologis dan menyebabkannya
kehilangan kemampuan
berpikirnya secara
independen melalui suatu
proses mengalami aktivitas
dan/atau dialog (do ).

Melaksanakan konseling
(action) yang
diorientasikan untuk
memfasilitasi peserta
didik atau konseli
mengungkapkan perasaan
melalui naïve questioning

Unit Pembelajaran
Konsep Diri
Identify

Bercermin atau melihat
(look) ke dalam dirinya
dengan mengaitkan antara
proses pengalaman dengan
keadaan dirinya. Usai,
melakukan proses
pengalaman tersebut,
peserta didik atau konseli
mengungkapkan pikiran
dan perasaan tentang
proses eksperientasi yang
merepresentasikan kondisi
psikologis dan persoalan
yang dihadapinya
(whathappened)

Melakukan identifikasi
dan refleksi pengalaman
peserta didik atau konseli
selama proses
eksperientasi melalui
pertanyaan-pertanyaan
reflektif (reflection 1 )

Analyze

Merefleksikan (reflect) dan
memikirkan
(think )
kaitan
antara
proses
bimbingan dan konseing
dengan kondisi psikologis
yang sedang dialaminya
sehingga dapat dimanfaatan
untuk menyusun rencana
perbaikan atas kelemahankelemahannya

Mengajukan
pertanyaan
reflektif mengenai hal-hal
yang
perlu
dilakukan
untuk
memperbaiki
kekurangan diri setelah
menjalani
proses
experience (reflection2).
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SGeneraliza
ution
m
b
e
r
:

Membuat rencana (plan)
perbaikan terhadap
kekurangankekurangannya. Rencana
perbaikan ini dapat
diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari di
luar setting layanan.

Mengutarakan pertanyaan
reflektif tentang rencana
tindakan dan cara peserta
didik atau konseli
memperbaiki kelemahankelamahan
dirinya
(reflection 3 )

M
arshall (2011, Rusmana (2008)
B.

Konsep Diri
1.

Pengertian Konsep Diri

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang
dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman dari interaksi
dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan keluarga juga sangat
berpengaruh terhadap konsep diri anak berupa perhatian dan kasih
sayang. Konsep diri menjadi hal penting bagi setiap orang. Hal
tersebut dikarenakan perkembangan konsep diri sangat berpengaruh
terhadap perkembangan pribadi seseorang. Konsep diri juga sangat
berpengaruh terhadap relasi dengan orang lain. Konsep diri bukan
merupakan bawaan dari lahir tapi konsep diri terbentuk berdasarkan
hasil belajar seseorang. Proses belajar seseorang bisa didapat dimana
pun seseorang tinggal dan berada. Sehingga pendidikan dilingkungan
seseorang tinggal dan berada sangat berpengaruh bagi terbentuknya
konsep dirinya seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat
tinggal, lingkungan sekolah serta lingkungan pergaulannya.
Sikap seseorang terhadap dirinya sangat dipengaruhi oleh cara tokohtokoh

signifikan

memperlakukannya,

terutama

pada

masa

anak/mudanya, yaitu pada waktu anak belum mampu menyaring
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benar tidaknya, tepat tidaknya yang dikatakan orang lain. Anak
cenderung menganggap benar apa saja yang dikatakan orang lain.
Sehingga jika orang-orang yang signifikan dalam hidupnya seperti
orang tua, guru, teman sebaya dan orang lain yang berpengaruh
baginya,

merendahkan,

meremehkan,

mempermalukannya,

menolaknya maka sikap anak terhadap dirinya pun negatif atau
biasanya disebut konsep diri negatif. namun jika anak diterima,
dihargai, dicintai, maka anak akan menerima, menghargai, dan
mencintai dirinya. Sehingga akan terbentuk konsep diri yang positif.
Sehingga kehadiran orang-orang yang signifikan sangat penting bagi
pembentukan konsep diri seorang anak.
Konsep diri diterjemahkan dari sepf-concept. Menurut Engleberg dan
Wynn (2002:95) “self-concept is what you think or believe about
yourself, your ability to participate in groups. Woolfolk (1998:73)
mengemukakan “self-concept is a cognitive structure”. Maksudnya,
konsep diri adalah apa yang anda pikirkan atau yakini tentang diri
anda, kemampuan anda untuk berpatisipasi dalam kelompok, dan
konsep diri berhubungan dengan struktur kognitif.
Selanjutnya Wells dan Canfield (1976:3) menyatakan bahwa:
I am happy. I am sick. I am good. I am beautiful. I am a loser. I
am a winner. I am dumb. I am fine. I am okay. I am bad. I am
clumsy. I am a gossip. I am neurotic. I am a bore. I am a mess. I
am cool. I am successful. I am a failure. I am lovable. I am sexy. I
am sad. I am smart. I am a good teacher. I am a good person. I
am a slow learner. I am not okay.
Pada 26 kalimat yang menyatakan diri, 13 menyatakan “positif” dan
13 menyatakan “negatif”. Bila seseorang menjawab dalam cara ini,
jenis apa gambaran dirinya sendiri, maka gambaran tentang dirinya
sendiri disebut “self-concept”. Konsep diri tersusun dari semua
kepercayaan-kepercayaan

dan

sikap-sikap

yang

dimiliki

oleh
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seseorang, dengan kata lain siapa diri anda. Dan juga menentukan apa
yang anda pikirkan, dan anda dapat menjadi apa.
Lebih rinci lagi, Rogers dalam Burns (1993) mengemukakan bahwa
(1) konsep diri adalah organisasi dari persepsi-persepsi diri, dan
persepsi-persepsi ini adalah hal yang bersifat fenomenologis
(sebagaimana kelihatannya), rill, (2) konsep diri ada;ah hal yang
dipersepsikan maupun suatu konsep dimana berkumpul nilai-nilai
yang diinternalisasikan dari pola budaya, (3) tingkah laku itu diatur
oleh konsep diri, (4) konsep diri adalah relative konsisten terhadap
waktu dan situasi, dan menghasilkan pola-pola tingkah laku yang
relative konsisten, dan (5) strategi pembelaan diri dimanfaatkan
untuk mencegah keganjilan-keganjilan yang terjadi di antara
pengalaman dan konsep diri yang dikognisikan.
Menurut Burn (1993) karakteristik atau kepribadian seperti motivasi,
dan yang utama adalah konsep diri peserta didik berpengaruh
terhadap pencapaian akademis dan keterampilan belajar peserta
didik. Rahmat (1999) mengemukakan bahwa hal ini disebabkan
banyak hal, antara lain suksesnya komunikasi interpersonal banyak
tergantung pada kualitas konsep diri, karena orang yang merasa
dirinya rendah akan mengalami kesulitan untuk mengemukakan
gagasannya dan akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan
orang lain, yang akhirnya menyulitkan mereka dalam mengatasi
masalah belajar.
Purkey (1988) menyimpulkan bahwa beberapa anggapan dasar
sehubungan dengan konsep diri. Menurut dia bahwa konsep diri
mempunyai paling kurang tiga kualitas yang diminati dan dibahas oleh
konselor yaitu (1) konsep diri dapat dipelajari, (2) konsep diri dapat
diorganisir, dan (3) konsep diri adalah suatu yang dinamis. Lebih
lanjut Purkey menjelaskan bahwa seseorang bahwa seseorang secara
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individu mempunyai potensi yang relative tidak terbatas untuk
mengembangkan konsep diri positif dan realistis. Potensi ini dapat
dibenarkan oleh orang-orang, tempat, kebijaksanaan, programprogram, dan proses-proses yang didesain secara sengaja untuk
mewujudkan potensi tersebut.
Dari berbagai macam sumber konsep diri ternyata ada hal yang sangat
relevan dengan terbentuknya konsep diri, meskipun nilai pentingnya
relative berlainan dan ada pada periode-periode yang berbeda.
Sumber tersebut adalah: Body image (citra tubuh), evaluasi terhadap
diri, fisik (physical self) sebagai suatu obyek yang jelas berbeda. Citra
tubuh merupakan awal dari konsep diri, sosok tubuh, penampilan dan
ukurannya

merupakan

mengembangkan

hal

pemahaman

yang

teramat

penting

tentang perubahan

di

dalam

konsep

diri

seseorang.
Perasaan-perasaan yang berkaitan dengan tubuh dan citra tubuh
menjadi inti dari konsep diri konsep diri dari tahun-tahun pertama
kehidupan. Sewaktu pengedalian tubuh lebih efesien, anak belajar
untuk menguasai dunia fisiknya, dan kebehasilan ini membawa anak
pada perluasaan batas-batas aktifitasnya. Hal ini pada gilirannya akan
membawa anak untuk mengadakan hubungan dengan sejumlah orang
penting yang akan menambah kualitas konsep dirinya sebagai suatu
entitas dan membantu untuk membimbing tingkah laku antar pribadi.
Brodsky (1954) dalam Burns (1993) dapat menunjukkan reaksi yang
berbeda terhadap bermacam-macam sosok tubuh dalam sebuah
situasi eksperimen. Dari lima buah siluet pria setinggi 15 inci yang
mewakili lima sosok tubuh yaitu (a) Endomorf (gembrot), (b)
Endomesomorf (gempal berat dan berotot), (c) Mesomorf (berotot
dan elastis), (d) Ektomesomorf (tinggi, kurus dan berotot), dan (e)
Ektomorf (tinggi kurus). Tanpa memandang kelompok etnisnya,
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semua subyek memberi respon yang kebanyakan dalam cara yang
sama, memberikan kepercayaan kepercayaan dalam konsep ‘stereotip
budaya’ atau reaksi karakteristik kepada masing-masing sosok tubuh.
Citra yang diciptakan endomorph tampaknya konsisten negatif bagi
orang yang pendek dan gemuk yang dipandang sebagai sebagai orang
yang tidak agresif, banyak minum-minuman keras, dll. Sedangkan
mesomorph dianggap sebagai karakteristik yang sangat positif.
Sementara yang kurus tinggi (ektomorf) cenderung menjadi posisi
tingkat menengah diantara kedua posisi di atas.
Perkembangan Bahasa membantu perkembangan konsep diri,
pengguna kata ‘saya’, ‘dia’, ‘mereka’, berguna untuk membedakan diri
dengan orang lain. Symbol-simbol Bahasa juga membentuk dasar dari
konsepsi-konsepsi dan evaluasi tentang diri, misalnya sedang sedih,
sedang bahagia. Meningkatkan pengguna dan ketepatan kata ganti
mencerminkan kemampuan yang bertambah dari anak tersebut untuk
memahami dirinya sendiri sebagai individu yang mempunyai
perasaan, kebutuhan dan sifat-sifat. Tetapi kata ganti hanya salah satu
indikator bukti yaitu sebuah pembedaan telah dibuat diantara diri dan
orang lain.
Kemampuan untuk mengakui perasaan secara verbal tentang apa yang
dimilikinya juga merupakan kriteria yang masuk akal tentang anak
yang memiliki sebuah konsep diri yang belum sempurna. Bahasa
tubuh atau komunikasi nonverbal juga mempunyai informasi kepada
orang lain tentang diri danapa yang sedang difikirkan. Umpan balik
yang diinterpretasikan bagaimana orang lain memandang pribadi dan
bagaimana tadi dibandingkan dengan norma-norma dan nilai-nilai
yang ada di masyarakat.
Suatu gambaran depresif tergambar pada mereka yang mempunyai
harga diri rendah. Umunya kelompok ini merasa terasing, tidak
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disayangi, tidak mampu mengekspresikan atau mempertahankan diri
mereka dan terlalu lemah untuk mengatasi kekurangan mereka.
Mereka bertingkah laku pasif tidak mau berpartisipasi, peka terhadap
kritik dan terbenam dalam maslah mereka. Sebagai makhluk sosial,
seorang individu hanya dapat mengembangkan konsep dirinya secara
optimal jika ia bersosialisasi dengan baik. Lingkungan sosial sangat
menentukan pembentukan dan pengembangan konsep diri. Struktur
“diri” sedikit demi sedikit terbentuk melalui interaksi dengan
lingkungan itu terutama lingkungan yang terdiri dari significant other
seperti orang tua, saudara kandung dan keluarga lainnya. Isi konsep
individu, sebagian besar merupakan produk dari proses sosialisasi.
Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa setiap orang mempunyai
keinginan yang kuat untuk dicintai dan diterima oleh orang lain yang
dianggap penting olehnya. Kebutuhan yang oleh Ragers disebut need for
positive regard ini bersifat universal, berkembang seiring dengan
munculnya kesadaran akan diri, pervasive dan terus menerus. Individu
yang kebutuhannya ini terpenuhi, terutama pada masa-masa pertumbuhan,
akan melakukan apa saja agar kebutuhan ini selalu terpenuhi. Dengan
demikian tingkah laku anak akan diarahkan, melalui pemenuhan terhadap
the need for positive regard tersebut dalam rangka mempertahakan dan
mengembangkan konsep dirinya.
Selain itu, individu juga punya kebutuhan untuk memandang dirinya
sendiri secara positif (positive self regard). Kebutuhan ini merupakan efek
dari asosiasi pengalaman diri dengan pemenuhan (atau tidaknya)
kebutuhan dicintai dan diterima oleh orang penting dikelilingnya tersebut.
Memandang diri secara positif mengarah kepada kepuasaan karena
menerima dan keputusasaan karena tidak menerima diri kita sendiri.
Dengan memiliki konsep diri yang positif ini individu akan berjuang untuk
bertindak sedemikian rupa hingga dipandang baik atau menyenangkan;
baim oleh diri sendiri maupun orang lain.
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Lebih lanjut, konsep diri selalu berkembang. Guru dapat menjadi faktor
penting dalam pengembangan konsep diri peserta didiknya sehingga
peserta didik tersebut mampu memerankan fungsinya secara optimal. Dala
kaitan ini Canfield dan Wells (1976), telah menyarankan beberapa kiat
praktis. Dalam rangka mengembangkan konsep diri peserta didik, guru
dapat membantu peserta didik dalam; (1) Menciptakan lingkungan yang
mendukung seacara positif, (2) Memusatkan perhatian pada kelebihan
yang dimiliki, (3) Menemukan jati diri sendiri, meliputi: ‘siapa, apa yang
ingin dicapai, (4) dan mengapa’, (5) Menerima diri sendiri apa adanya, (6)
Memformulasikan tujuan hidup secara tepat dan realistis, (7) Menciptakan
‘bahasa’ yang cocok untuk diri sendiri, (8) Membangun hubungan
berkualitas dengan orang lain. Dengan demikian, proses layanan akan
berkaitan dengan perubahan tingkah laku.
Rahmat Jalaluddin (1999) mengemukakan, konsep diri positif ditandai
oleh keyakinan akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara
dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa
setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan perilaku yang tidak
seluruhnya disetujui masyarakat serta memperbaiki dirinya karena ia
sanggup

mengungkapkan

aspek-aspek

kepribadian

yang

tidak

disenanginya dan berusaha mengubahnya.
Brandes dan Ginnis (1990) mengemukakan bahwa dengan meningkatkan
konsep diri dan memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara
mendorong mereka berpatisipasi penuh dalam belajar berarti memberikan
hak kepada peserta didik untuk mencapai potensi yang penuh 100%.
Dari paparan sehubungan dengan konsep diri di atas, disimpulkan bahwa
konsep diri tidak dibawa sejak lahir, tetapi berkembang dari ribuan
pengalaman

yang berbeda

dan

terkumpul

sedikit

demi

sedikit.

Perkembangan konsep diri seseorang terus terjadi dan tidak pernah
berhenti sejak saat kelahiran hingga saat kematian. Hal ini berlangsung
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sejalan dengan individu tersebut menemukan potensi-potensi yang baru
didapatkannya, membentuk konsep diri melalui pengalaman pemenuhan
kebutuhannya dalam interaksi dengan orang lain.
Dengan demikian, konsep diri menrupakan konsep yang dinamis,
evaluatif dan dipenuhi dengan ekspresi emaosional yang sangat besar.
Konsep diri adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya meliputi
postur tubuhnya, bahasanya, kemampuan menyatakan perasaan
secara verbal, dan memerankan diri secara optimal. Konsep diri
seseorang mungkin positif dan mungkin negatif. Konsep diri yang
positif dapat disamakan dengan evaluasi diri yang positif, penerimaan
diri yag positif. Konsep diri yang negative menjadi sinonim evaluasi
diri yang negatif, membenci diri, perasaan rendah diri dan tiadanya
perasaan yang menghargai pribadi dan penerimaan diri.
2.

Karakteristik Konsep Diri

Menurut William D. Brooks (dalam Rahmat, 2005:105) bahwa dalam
menilai dirinya seseorang ada yang menilai positif dan ada yang
negatif. Maksudnya individu tersebut ada yang mempunyai konsep
diri yang positif da nada yang mempunyai konsep diri negative.
a. Konsep diri yang positif, tanda-tandanya yaitu:
1) Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah.
Orang ini mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa
mampu dan yakin untuk mengatasi masalah, dan percaya
bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.
2) Merasa setara dengan orang lain
Ia selalu merendah diri, tidak sombong, mencela atau
meremehkan siapapun, selalu menghargai orang lain.
3) Menerima Pujian tanpa rasa malu
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Ia menerima pujian tanpa rasa malu tanpa menghilangkan
rasa merendah diri, jadi meskipun ia menerima pujian ia
tidak membanggakan dirinya apalagi meremehkan orang
lain.
4) Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai
perasaan

dan

keinginan

serta

perilaku

yang

tidak

seharusnya disetujui oleh masyarakat. Ia peka terhadap
perasaan orang lain sehingga akan menghargai perasaan
orang lain meskipun kadang tidak di setujui oleh masyarakat.
5) Mampu Mampu memperbaiki karena dia punya aspek aspek
kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Ia
mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum
menginstrospeksi
mengubahnya

orang

menjadi

lain,
lebih

dan
baik

mampu
agar

untuk

diterima

di

lingkungannya.
Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini
lebih mengarah kekerendahan hati dan kedermawanan dari
pada keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya
dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri
yang positif.
b. Konsep Diri Negatif
Tanda-Tanda individu yang memiliki konsep diri negatif adalah:
1) Peka terhadap kritik.

Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan
mudah marah atau naik pitam, hal ini berarti dilihat dari
faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut belum
dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap
sebagi hal yang salah. Bagi orang seperti ini koreksi sering
dipersepsi sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya.
Dalam berkomunikasi orang yang memiliki konsep diri
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negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka, dan
bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai
logika yang keliru.
2)

Responsif sekali terhadap pujian.
Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia
tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu
menerima pujian. Buat orang seperti ini, segala macam
embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat
perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap
pujian, merekapun hiperkritis terhadap orang lain.

3)

Cenderung bersikap hiperkritis.
Ia selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan
siapapun.

Mereka

mengungkapkan

tidak

pandai

penghargaan

dan

atau

tidak

sanggup

pengakuan

pada

kelebihan orang lain.
4) Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain.

Ia merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada
orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan
kehangatan dan keakraban persahabatan, berarti individu
tersebut merasa rendah diri atau bahkan berperilaku yang
tidak disenangi, misalkan membenci, mencela atau bahkan
yang

melibatkan

fisik

yaitu

mengajak

berkelahi

(bermusuhan)
5)

Bersikap psimis terhadap kompetisi.
Hal ini terungkap dalam keengganannya untuk bersaing
dengan orang lain dalam membuat prestasi. Ia akan
menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang
merugikan dirinya.

Individu

yang

memiliki konsep

diri

negatif

meyakini

dan

memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat
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berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik,
tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Individu
ini akan cenderung bersikap psimistik terhadap kehidupan dan
kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai
kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Individu yang memiliki
konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang dan
jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri
maupun menyalahkan orang lain.
C.

Bimbingan Klasikal
1. Pengertian
Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan
kepada sejumlah peserta didik/konseli dalam satu rombongan
belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara
Guru BK atau konselor dengan peserta didik/konseli. Metode
bimbingan klasikal antara lain diskusi, bermain peran, dan
ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi
layanan dasar serta layanan peminatan dan perencanaan indivual
pada komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan
klasikal diberikan kepada semua peserta didik/konseli dan bersifat
pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan.
Dalam pelaksanaan bimbingan klasikal, Guru BK atau konselor perlu
menyusun RPL dan laporan pelaksanaan bimbingan klasikal.
Bimbingan

klasikal

dapat

membantu

peserta

didik

dalam

menyesuaikan diri, mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri,
mampu beradaptasi dalam kelompoknya, mampu meningkatkan
harga diri, konsep diri, dan mampu menerima support dan
memberikan support pada temannya. Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa bimbingan klasikal dapat diartikan sebagai
layanan yang di berikan kepada semua peserta didik.
2. Tujuan
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Tujuan yang ingin dicapai bimbingan dan konseling adalah
tercapainya perkembangan yang optimal, penyesuaian diri yang
baik,

penyelesaian

kesejahteraan

dan

masalah

yang

kebahagian

dihadapi,

serta

kemandirian,

kebermaknaan

dalam

kehidupannya. Dalam kaitannya dengan domain layanan bimbingan
dan konseling adalah meliputi pendidikan atau belajar, pribadi,
sosial dan karir.
Layanan bimbingan klasikal sangat dibutuhkan peserta didik yang
tidak mempunyai masalah maupun yang mempunyai masalah dapat
terbantu, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Menurut
soetjipto tujuan bimbingan di sekolah adalah membantu peserta
didik:
a) Mengatasi

kesulitan

dalam

belajarnya,

sehingga

memperoleh prestasi belajar yang tinggi.
b) Mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik
yang dilakukan

pada

saat

proses

belajar mengajar

berlangsung dan dalam hubungan sosial.
c) Mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan
kesehatan jasmani.
d) Mengatasi

kesulitan-kesulitan

yang

berkaitan

dengan

kelanjutan studi.
e) Mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan
perancanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka
lulus
Kegiatan

layanan

bimbingan

klasikal

membantu

peserta

didik/konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya,
perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial,
belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran,
perasaan dan perilaku.
Sasaran bimbingan layanan klasikal adalah semua peserta didik
berdasarkan kompetensi yang akan diberikan dan dilakukan secara
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klasikal. Sebelum melaksanakan layanan bimbingan klasikal Guru
BK

bimbingan konseling perlu membuat Rencana Pelaksanaan

Layanan (RPL).
3.

Rasional Pemilihan Bimbingan Klasikal.
Pendekatan ini dipilih karena jumlah rasio Guru BK dengan peserta
didik cukup besar yaitu 1:150. Bahkan di lapangan rasio Guru BK
dengan peserta didik 1:250. Selain itu layanan bimbingan klasikal
merupakan salah satu strategi yang dapat menjangkau seluruh
peserta didik dan bersifat pengembangan, pencegahan dan
pemeliharaan.
Pemilihan metode layanan bimbingan klasikal disesuaikan dengan
topik layanan dan karakteristik peserta didik/konseli, antara lain:
diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Disamping efisiensi
pemberian layanan, dalam layanan bimbingan klasikal juga memiliki
berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui layanan bimbingan
klasikal, antara lain :
a.

Terjalinnya hubungan emosional antara Guru BK

dengan

peserta didik yang bersifat mendidik dan membimbing.
b.

Terjadinya komunikasi langsung antara Guru

BK dengan

peserta didik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik
dapat menyampaikan permasalahan kelas atau curhat dikelas.
c.

Terjadinya tatap muka, dialog dan observasi Guru BK terhadap
kondisi peserta didik dalam suasana belajar dikelas.

d.

Pemahaman terhadap pikiran, perasaan, kehendak dan perilaku
peserta didik sebagai upaya pencegahan, penyembuhan,
perbaikan, dan pemeliharaan pengembangan.
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4.

Langkah-Langkah
a. Persiapan
1) Mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas/minggu
untuk

ditetapkan

pimpinan

sekolah

sesuai

kalender

akademik SMP.
2) Mempersiapkan topik materi bimbingan klasikal, yang
dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Kemandirian
Peserta Didik (SKKPD) (Ditjen PMPTK,2007), masalah yang
dihadapi peserta didik/konseli yang diases menggunakan
AUM atau DCM, dan instrumen lain yang relevan.
3) Menyusun

rencana

pelaksanaan

layanan

klasikal dengan menggunakan sistematika

bimbingan
sebagaimana

disajikan dalam format RPL.
4) Mendokumentasikan

rencana

pelaksanaan

layanan

bimbingan klasikal yang akan diberikan;
b. Pelaksanaan
1) Melaksanakan layanan bimbingan klasikal sesuai jadwal dan
materi yang telah dirancang.
2) Mendokumentasikan

rencana

pelaksanaan

layanan

bimbingan klasikal yang telah diberikan
3) Mencatat peristiwa dan atau hal-hal yang perlu perbaikan
dan atau tindak lanjut setelah layanan bimbingan klasikal
dilaksanakan
c. Evaluasi dan tindak lanjut
1) Melakukan evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal yang
telah diberikan.
2) Menetapkan materi evaluasi untuk mengukur perubahan
yang dicapai oleh peserta didik
3) Menetapkan prosedur dan standar evaluasi
4) Menyusun instrumen evaluasi
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5) Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi
d. Analisis hasil evaluasi:
1) Menetapkan norma satau standart analisis
2) Melakukan analisis
3) Menafsirkan hasil analisis
e. Tindak lanjut:
1) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
2) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak
terkait
3) Melaksanakan rencana tindak lanjut.
f. Laporan kegiatan:
1) Menyusun laporan
2) Menyampaikan laporan
3) Mendokumentasikan laporan
D.

Bimbingan Karir

Pedoman kegiatan bimbingan dan konseling karir di sekolah menengah
menurut Prayitno (1997:66) meliputi beberapa hal, yaitu (1) pengenalan
konsep diri berkaitan dengan bakat dan kematangan pilihan pekerjaan serta
arah pengembangan karir; (2) pengenalan bimbingan kerja atau karir,
khususnya berkenaan dengan pilihan pekerjaan; (3) orientasi dan informasi
jabatan dan usaha memperoleh penghasilan; (4) pengenalan berbagai
lapangan kerja yang dapat dimasuki, (5) orientasi dan informasi pendidikan
menengah,

baik umum maupun

kejuruan,

sesuai

dengan

cita-cita

melanjutkan pendidikan dan pengembangan karir.
Bagi mereka yang merencanakan melanjutkan sekolah menemui kendala
yaitu belum memahami seluk beluk jurusan yang akan di masuki. Artinya,
mereka belum tahu akan mempelajari hal apa di jurusan yang ada. Dengan
adanya masalah tersebut maka menimbulkan persoalan lain yaitu peserta
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didik bingung memilih jurusan apa dan ini berpengaruh juga terhadap rasa
percaya dirinya.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka layanan informasi tentang

sekolah

menengah dan dunia usaha sangat perlu disampaikan kepada peserta didik.
Secara umum layanan informasi tentang pendidikan menengah dan dunia
kerja

telah

dilakukan melalui layanan klasikal maupun

non klasikal

(misalnya melalui liflet dan tugas mengunjungi sekolah menengah).
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah, mempunyai peranan penting
untuk memastikan bahwa (1) peserta didik mendapatkan kesempatan yang
setara untuk mendapatkan pendidikan dan pilihan karir yang layak sesuai
dengan kemampuan dan minat mereka; dan (2) pilihan pendidikan dan karir
tersebut berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini peranan guru BK
sangatlah penting untuk membantu peserta didik membuat keputusan karir
yang tepat. Oleh karena itu, para guru BK perlu dibekali berbagai
pengetahuan dan keterampilan yang akan menunjang proses bimbingan dan
konseling agar berhasil dengan baik. Salah satu kemampuan yang perlu
dikuasai guru BK adalah dalam menyusun dan mengembangkan layanan
klasikal dengan metode experiential learning.
Perkembangan karir individu sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Masa
ini dikenal sebagai masa fantasi. Ciri utamanya adalah anak memilih
pekerjaan tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, tetapi berdasarkan
fantasinya. Umpamanya, anak umur lima tahun ingin menjadi tentara karena
kegagahannya, atau ingin menjadi dokter karena dokter itu umumnya
bermobil mewah. Masa fantasi ini akan berakhir sampai anak berumur
kurang lebih dua belas tahun.
Pengenalan karir yang sedini mungkin terhadap anak akan membantu anak
membuat perencanaan karir yang matang. Pemberian informasi ini
dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan
dalam membuat pilihan di antara alternatif-alternatif karir yang tersedia.
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Berikut beberapa materi yang dapat disampaikan untuk membantu peserta
didik mambuat perencanaan karir.
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A. Refleksi Kegiatan
Lembar Refleksi Kegiatan Bimbingan klasikal
Petunjuk :
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada
kolom skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan Bimbingan
klasikal yang dilakukan!

No
1
2
3
4
5
6

PERNYATAAN

SKOR
2
3

1
4
Materi yang disampaikan dalam Bimbingan
klasikal dibutuhkan peserta didik
peserta didik atau konseli terlibat aktif dalam
kegiatan layanan
peserta didik atau konseli tertarik dengan
media yang digunakan
peserta didik atau konseli senang mengikuti
kegiatan Bimbingan klasikal yang dilakukan
Kegiatan Bimbingan klasikal memberikan
manfaat bagi peserta didik
Alokasi waktu dalam pelaksanaan Bimbingan
klasikal mencukupi.
CATATAN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................
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Guru BK perlu dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan yang akan
menunjang proses bimbingan dan konseling agar berhasil dengan baik. Salah
satu kemampuan yang perlu dikuasai guru BK adalah dalam menyusun dan
mengembangkan layanan klasikal dengan metode experiential learning.
Pengalaman individu selama mengikuti kegiatan tersebut merupakan proses
belajar yang mengalami perubahan, agar mampu meningkatkan efektivitas hasil
belajar individu
Tujuan

pemberian

layanan

bimbingan

klasikal dengan

pendekatan

experiential learning menggunakan kegiatan bimbingan karir memiliki

pandangan baru terkait konsep dirinya yang didapat dari pengalamannya.
Experiential learning memfokuskan pengalaman yang dialami seseorang

selama kegiatan. Pengalaman individu selama mengikuti kegiatan tersebut
merupakan proses belajar yang mengalami perubahan, agar mampu
meningkatkan efektivitas hasil belajar individu.
Dalam rencana pemilihan karier peserta didik, dibutuhkan konsep diri atau
pemahaman tentang dirinya sendiri mengenai karier sebagai harapan yang
akan ditentukannya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi.
Konsep diri juga berarti bagaimana seorang peserta didik dapat atau mampu
memaknai dan menilai dirinya sesuai dengan bakat, minat, prestasi, dan
potensi yang dimilikinya. Untuk itu dalam merencanakan pilihan karier yang
nantinya akan menjadi sebuah profesi yang akan dijalani dalam
kehidupannya perlu adanya konsep diri yang positif dalam diri peserta didik.
Karier bagi peserta didik bukan hal yang mudah untuk ditentukan dan
menjadi pilihan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun harus
ditentukan. Untuk mewujudkan hal itu harus di dasarkan pada keputusan
peserta didik itu sendiri yang di dasarkan pada pemahaman tentang
kemampuan dan minat serta pengenalan karier yang ada di masyarakat.
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Pemahaman tentang kemampuan peserta didik dalam menentukan sebuah
pilihan karier sangat berhubungan dengan bagaimana konsep diri yang
dimiliki peserta didik tersebut, karena pemilihan karier merupakan
implementasi dari konsep diri.
Dengan pendekkatan Experiential learning peserta didik dapat membangun
dan menyusun serta memfokuskan pada pengalaman yang dialami individu
selama kegiatan. Pengalaman individu selama mengikuti kegiatan tersebut
merupakan proses belajar yang mengalami perubahan, agar mampu
meningkatkan efektivitas hasil belajarnya.
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Pemberian umpan balik (feedback) harus dilakukan oleh konselor untuk
menyampaikan kepada konseli dalam bentuk verbal maupun non verbal.
Umpan balik sangat mempengaruhi terhadap kegagalan atau keberhasilan
konseling. Secara tidak disadari bagaimana kata-kata, sikap, dan tindakan
konselor mampu mempengaruhi konseli. Konselor menyampaikan sendiri
perasaan/pikiranya kepada konseli mengenai sikap konseli dalam proses
konseling berlangsung atau mengenai kemajuan yang telah dicapai konseli
selama proses konseling.
Umpan balik yang dilakukan konselor harus dalam dua bentuk, yaitu: verbal
maupun non verbal.
1. Verbal
a. Pembukaan (Opening), Keterampilan yang harus dimiliki oleh
konselor untuk membuka ataupun memulai komunikasi/ hubungan
dalam proses konseling
b. Penerimaan (Acceptance), keterampilan yang harus dimiliki oleh
konselor untuk menunjukkan minat atau suatu ketertarikan dan
pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh kliennya.
c. Pengulangan (Restatement), keterampilan yang digunakan oleh
konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan
klien yang dianggap penting.
d. Parafrase

(paraprashing),

keterampilan

konselor

untuk

menggunakan kata-kata dalam menyatakan kembali esensi dari
ucapan-ucapan klien.
e. Pemantulan perasaan (Reflection of feeling), keterampilan yang
digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap
yang terkandung dibalik pernyataan klien.
2. Non verbal
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a.

Membelalakkan mata

b.

Terkejut

c.

Menentang

d.

Heran

e.

Muka merah

f.

Malu

g.

Menahan marah

h.

Dahi dikerutkan

i.

Mata agak terpejam

j.

Menggosok-gosok mata

k.

Diam

139

140

Bimbingan Klasikal
Experiential Learning

Agustiani, Hendrianti. (2006). Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi
Kaitannya Dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja.
Bandung: PT Refika Aditama.
Brandes, Donna & Ginnis, Paul. (1990). A Guide to Student-Centred Learning
Oxford: Donna Brandes and Paul Ginnis.
Burns R.B. 1993. Konsep Diri Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku
(Ahli Bahasa Eddy). Jakarta: Arcan.
Canfield, J and Wells, H.C. (1976). 100 Ways To Enhance Self Concept In The
Classroom: A Handbook For Teacher and Parents. New Jersey: Pretice Hall
Inc. Engglewood Cliffs.
Dalyono. 1997. Psikologi Pendidikan. Semarang: Rineka Cipta.
Depdiknas. (2004). Bimbingan dan Konseling. Pedoman Bimbingan dan
Penyuluhan di Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Engleberg, Isa N & Wynn, Diana R. (2000). Working in Groups. Boston:
Houghton Mifflin Company.
Hamilton, J.G. & Klebba, J.M. (2011). Experiential Learning: A Course Design
Process for Critical Thinking. American Journal of Business Education.
Hutagalung, Inge. (2007). Pengembangan Kepribadian. Jakarta: PT INDEKS.
Hakim, Thursan. 2002. Belajar Secara Efektif. Jakarta: PuspaSwara.
Kemendikbud.

Buku

Pengangan

Pembelajaran

Berorientasi

Pada

Keterampilan Berpikir Tingkat Tingg. (2016). Direktorat Jenderal Guru
Dan Tenaga Kependidikan
Kolb, D. A. 1984. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning
and Development. New Jersey: Prentice-Hall.
Kolb, A.Y. & Kolb, D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces:
Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of
Management Learning and Education.

141

Prayitno dkk (1997). Seri Pemandu Pelaksana Bimbingan dan Konseling Sekolah
Menengah Umum (Buku III). Jakarta: Ikrar Mandiri.
Purkey, William W. An Overview of Self Consept Theory For Counselors.
Michigan: ERIC Clearing House On Counseling and Personel Services Ann
Arbor M. htt:www.cd goo/ data bases/ERIC. Digest/ed 3046 30.html.
Rakhmad, Jalaluddin. (1999).
Rosdakarya.

Psikologi

Komunikasi. Bandung:

Remaja

Sinaga, J.D. & Artati, K.B. (2017). Experiential Learning Theory (ELT)-based
Classical Guidance Model to Improve Responsible Character. Indonesian
Journal of School Counseling.
Tim Familya. (2006) . Konsep Diri Positif, Menentukan Prestasi Anak.
Yogyakarta: Kanisius.
Woolfolk, Anita E. (1998). Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon.

142

Bimbingan Klasikal
Experiential Learning

Contoh : RPL (RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN)
LOGO
DAERAH

PEMERINTAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
AL

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL )
BIMBINGANKLASIKAL
SEMESTER (GANJIL/GENAP) TAHUN PELAJARAN 2019
1. Komponen Layanan
2. Bidang Bimbingan
3. Materi /Topik Bahasan
positif
4. Jenis Layanan
5. Fungsi Layanan
6. Tujuan Layanan

7. Fungsi Layanan
8. Sasaran Layanan/Semester
9. Tempat Penyelenggaraan
10. Waktu Penyelenggaraan
11. Penyelenggara Layanan
12. Pihak-pihak yang Dilibatkan
13. Metode
14. Media dan Alat
Laptop
15. Uraian Kegiatan/Skenario

: Layanan Dasar
: Pribadi
: Membangun konsep diri yang
: Informasi
: Pengembangan
: a. Membantu peserta didik
dalam memahami konsep
dirinya dalam belajar.
b. Membantu peserta didik
dalam meningkatkan konsep
dirinya menjadi positif
melalui layanan bimbingan
karir.
: Pemahaman
: Kelas IX/ Ganjil
: Ruang Kelas
: 1 X 40 menit
: Guru BK
:: Diskusi Buz Groups
: Audio visual, power point, LCD,
:
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TAHAP

URAIAN KEGIATAN

Pembukaan

1. Menyampaikan salam
2. Menanyakan kabar
3. Kontrak layanan ( kesepakatan layanan ), hari ini kita akan
melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat
akan melakukan dengan baik.
4. Ice breaker ( berbagai macam variasi).
1. Peserta didik mengamati tayangan materi melalui media
power point ketika Guru BK menyampaikan konsep-konsep
dasar bimbingan karir.
2. Guru BK membagi kelas menjadi 8 kelompok dan memilih
satu pemimpin kelompok
3. Pemimpin kelompok dibantu Guru BK memecah anggota
kelompoknya menjadi 4 kelompok kecil yang terdiri dari 2
atau 3 orang.
4. Pemimpin mengkoordinir anggota kelompoknya agar
diskusi kelompok kecil dan besar berjalan baik dan tepat
waktu.
5. Peserta didik mendiskusikan materi dari Lembar Kerja (LK)
dalam kelompok
kecil berupa pertanyaan-pertanyaan
model socratek metode sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan sebagai:
a. ekpresi perasaan- perasaan yang menjadi beban
psikologisnya
dan
menyebabkan
kehilangan
kemampuan berpikirnya.
b. Identifikasi dan refleksi pengalaman peserta didik atau
konseli selama proses eksperientasi melalui pertanyaanpertanyaan reflektif (reflection 1)
c. Memikirkan (think ) kaitan antara proses bimbingan
dan konseing dengan kondisi psikologis yang sedang
dialaminya sehingga dapat dimanfaatan untuk
menyusun rencana perbaikan atas kelemahankelemahannya
d. Membuat rencana (plan) perbaikan terhadap
kekurangan-kekurangannya. Rencana perbaikan ini
dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
di luar setting layanan.
6. Setiap kelompok diberi tugas dan berkewajiban melaporkan

Kegiatan
inti
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hasil diskusi pada kelompok besar.

Penutup

1. Guru BK memberi kesimpulan materi
2. Evaluasi : Refleksi hasil, setiap peserta didik menuliskan di
kertas yang sudah disiapkan.
Mengetahui :
Kepala Sekolah,
Konselor

Guru BK/

.......................................
...

......................................
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5’

Contoh Laporan Bimbingan Klasikal
LAPORAN BIMBINGAN KLASIKAL
SEMESTER (GANJIL/GENAP) TAHUN PELAJARAN 2019
diisi layanan dasar atau responsif atau peminatan atau
1

Komponen layanan

perencanaan individual
diisi bidang layanan (BK pribadi, atau sosial, atau belajar,

2.

Bidang layanan

atau karir

3.

Topik layanan

diisi topik yang diberikan

4

Tujuan layanan

diisi tujuan layanan

5

Kelas /Semester

diisi kelas / semester

6

Hari/Tanggal

diisi hari/tanggal pelaksanaan

7

Durasi pertemuan

diisi durasi waktu

8

Materi

diisi pokok materi yang diberikan
diisi hasil dan tindak lanjut layanan bimbingan

9

Hasil dan Tindak Lanjut

kelas besar/bimbingan lintas kelas

Mengetahui :
Kepala Sekolah,
Konselor
.......................................
...

146

Guru BK/

......................................
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Subunit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan bacaan bagi
guru bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan kepada peserta
didik dalam rangka menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Kebiasaan
belajar peserta didik akan sangat mempengaruhi pencapaian prestasi serta
kesuksesan pembelajaran mereka di sekolah. Hal ini menjadi tanggung jawab
guru dalam menumbuhkannya, terutama guru bimbingan dan konseling.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru bimbingan dan
konseling untuk menumbuhkannya yaitu menggunakan terapi realitas.
Dalam rangka memudahkan guru bimbingan dan konseling mempelajari
konten dan cara melakukannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar
terkait yang memuat target kompetensi dan indikator pencapaian
kompetensi, bahan bacaan tentang aplikasi pendekatan realitas dalam
layanan responsif pada layanan bimbingan dan konseling, deskripsi alternatif
aktivitas pelayanan, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pelayanan, bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi langkah
penyelenggaraan layanan responsif menggunakan terapi realitas. Komponenkomponen di dalam subunit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru
dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam menumbuhkan sikap
dan motivasi belajar

sekaligus mendorong peserta didik mencapai

kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pelayanan ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi
kemandirian peserta didik (SKKPD) Sekolah Menengah Pertama:
Tabel 1 Kompetensi dasar dan Target Kompetensi

No

Tugas Perkembangan

1

Mengenal gambaran dan mengembangkan
sikap tentang kehidupan mandiri secara
emosional, sosial, dan ekonomi

2

Mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan sesuai dengan kebutuhannya
untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran
dan/atau mempersiapkan karier serta
berperan dalam kehidupan masyarakat
Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta
arah kecenderungan karier dan apresiasi
seni
Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap
positif serta dinamis terhadap perubahan
fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri
untuk kehidupan yang sehat

3
4

Aspek
Perkembangan
dalam SKKPD
Kematangan Emosi

Kematangan
intelektual

Wawasan dan
Kesiapan Karir
Pengembangan
pribadi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi

No
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Tugas Perkembangan

Aspek
Perkembangan
dalam SKKPD

1

Mengenal gambaran dan mengembangkan
sikap tentang kehidupan mandiri secara
emosional, sosial, dan ekonomi

Kematangan Emosi

2

Mengembangkan pengetahuan dan

Kematangan
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3

4

keterampilan sesuai dengan kebutuhannya
untuk mengikuti dan melanjutkan
pelajaran dan/atau mempersiapkan karier
serta berperan
dalam kehidupan masyarakat
Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta
arah
kecenderungan karier dan apresiasi seni

intelektual

Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap
positif serta dinamis terhadap perubahan
fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri
untuk kehidupan yang sehat

Pengembangan
pribadi

Wawasan dan
Kesiapan Karir
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A. Kebiasaan Belajar
Performa pendidikan Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah (64
dari 65 negara) pada riset internasional PISA 2012 (Program for
International

Student Assesment) yang membandingkan

kemampuan

akademis peserta didik berumur 15 tahun di berbagai negara dalam bidang
matematika, sains, dan membaca. Peringkat bontot juga diperoleh Indonesia
pada riset-riset pendidikan lain, seperti Learning Curve – Pearson
2014 (ranking 40 dari 40 negara), Universitas21 2014 (ranking 48 dari 50
negara), TIMMS 2011(ranking 38 dari 42 negara untuk matematika, 40 dari
42 negara untuk sains), dan PIRLS 2011 (ranking 41 dari 45 negara).
Data tersebut menerbitkan pertanyaan tentang kondisi pendidikan di
Indonesia dan bagaimana pandangan peserta didik Indonesia sendiri
terhadap kegiatan belajar yang mereka jalani sehari-hari? Bagaimana pula
kebiasaan mereka dalam menjalani proses tersebut? Untuk mendapatkan
informasi tentang hal ini sebuah lembaga pendidikan melakukan survei pada
peserta didik secara daring tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik
dikelas. Hasilnya seperti yang tergambar dibawah ini.

Gambar 1
Sumber: www.zenius.net
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Berdasarkan hasil survey diketahui yang paling sering dilakukan peserta
didik di kelas adalah memperhatikan guru. Tidak bias dipungkiri, sistem
pendidikan Indonesia masih berorientasi pada satu arah pada proses
pembelajaran, yaitu dari guru ke peserta didik. Guru adalah center of
attention di kelas. Peserta didik menunggu instruksi dari guru. Sepertinya
jika tidak ada guru, tidak ada belajar. Namun, kita tidak tahu dengan pasti
ketika peserta didik memperhatikan guru ini karena benar-benar tertarik
dan mengerti dengan apa yang disampaikan gurunya, atau hanya sekadar
kewajiban dan takut ditegur oleh Guru.
Hal kedua yang dilakukan peserta didik di dalam kelas adalah Mencatat. Kita
tidak tahu apakah ketika mencatat peserta didik sudah memahami benar
materi yang dicatat atau sekedar menyalin tulisan yang ada di papan tulis
atau yang didiktekan guru. Ditemukan juga bahwa peserta didik perempuan
lebih rajin mencatat daripada peserta didik laki-laki meskipun presentasenya
tipis. No 3 adalah Diskusi Pelajaran. Hal ini sangat baik dilakukan dikelas.
Melalui diskusi, peserta didik dapat memperkaya pengetahuan dengan saling
bertukar pikiran dan mengetahui kebenaran dari pemahaman mereka
terhadap suatu materi.
Walaupun No 3 adalah hal yang menyangkut belajar, peserta didik mengaku
mereka juga melakukan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan belajar.
Mereka suka bergosip dengan teman, bukan soal pelajaran. Selain bergosip
sebagian

peserta

didik

mengaku

tidak

bisa

lepas

dari smartphone, mereka juga suka mencuri waktu untuk main handphone
di kelas.

B. Layanan Bimbingan Kelompok
Seorang konselor di intitusi pendidikan, selain memberi pelayanan
individual, juga harus memberikan pelayanan secara kelompok, bahkan pada
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jenjang

pendidikan

menengah

sebagian

besar

kegiatan

bimbingan

dilaksanakan secara kelompok.
Bimbingan kelompok di institusi pendidikan menyajikan salah satu
pengalaman pendidikan, di samping pengalaman-pengalaman yang lain
seperti pengajaran di dalam kelas dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan
ekstrakulikuler.
Istilah kurikulum sekolah dalam arti yang luas menunjuk pada semua
pengalaman pendidikan yang dikenakan pada para peserta didik di bawah
tanggung jawab sekolah. Bimbingan kelompok merupakan salah satu
pengalaman melalui pembentukan kelompok yang khas untuk keperluan
pelayanan bimbingan. Oleh karena itu, tenaga bimbingan profesional yang
sekaligus tenaga pendidik, kerap terlibat dalam pengelolaan kelompok.
Fakta

dilapangan

banyak

guru

bimbingan

dan

konseling

yang

berlatarbelakang pendidikan bukan jurusan bimbingan dan konseling. Hal ini
menjadi kendala dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan
layanan bimbingan dan konseling utamanya layanan bimbingan kelompok.
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A. Aktivitas Pelayanan
Danu (bukan nama sebenarnya) adalah peserta didik SMP kelas 3 yang
sebentar lagi akan menghadapi UN. Seperti peserta didik pad umumnya Danu
pun menginginkan lulus dengan nilai terbaik dan diterima di SMA Negeri
Favorit. Namun perilaku Danu tidak menunjukkan danya usaha untuk meraih
itu semua. Ia pun sering tidak mengikuti pengayaan yang diadakan di
sekolah, sering keluar pada jam mata pelajaran . Ketika Guru BK bertanya
pada Danu tentang persiapannya untuk menghadapi UN, Danu pun
menjawab dengan mudahnya kalau menghadapi UN tidak perlu persiapan,
asalkan kita punya relasi dengan peserta didik lain. Dengan relasi ini kita bisa
saling bertukar jawaban.
Danu akan diberikan layanan bimbingan kelompok karena penggunaan
layanan bimbingan kelompok ini didasarkan pada pemahaman kebutuhan
peserta didik dalam megembangkan keterampilan-keterampilan hidup yang
pengembangnnya mengoptimalkan dinamika kelompok. Keterampilan hidup
tersebut antara lain berupa berani berbicara, menanggapi, memberi dan
menerima pendapat orang lain, membina sikap dan perilaku yang normatif
serta aspek-aspek positif lainnya yang arahnya dapat mengembangkan
potensi diri peserta didik.
NO
1

2

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pra

a. Menyusun RPL bimbingan kelompok

Bimbingan

b. Pembentukan kelompok

Pelaksanaan
Bimbingan
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Kelompok
Tahap Awal

1) Menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks,
2) Menjelaskan tujuan dan manfaat layanan bimbingan kelompok
secara singkat,
3) Menjelaskan peran anggota dan pemimpin kelompok pada
proses bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan.
4) Menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota
untuk berperan penuh dalam kegiatan kelompok,
5) Memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara
terbuka,
6) Memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapannya
dan membantu merumuskan tujuan bersama.

Transisi
(Peralihan)

1)

Melakukan

kegiatan

selingan

berupa

permainan kelompok,
2) Mereview tujuan dan kesepakatan bersama,
3)

Memotivasi anggota untuk terlibat aktif mengambil manfaat
dalam tahap inti,

4) Mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki
tahap inti.
Tahap
Inti/Kerja

1) Mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik
yang perlu dibahas (khusus untuk topik bebas),
2) Menetapkan topik yang akan dibahas sesuai dengan
tujuan bersama,
3) Mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling
membantu,
4) Melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan
mungkin perlu diadakan,
5) Merumuskan hasil yang dicapai dan menetapkan
pertemuan selanjutnya.

Pengakhiran

1) Mengungkap kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh
setiap anggota,
2) Merangkum proses dan hasil yang dicapai,
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3) Mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi
anggota kelompok,
4) Menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir,
5) Menyampaikan pesan dan harapan.
3

PASCA

a. Mengevaluasi perubahan yang

Bimbingan

dicapai oleh peserta didik

Kelompok

b. Menetapkan

tindak

lanjut

kegiatan yang dibutuhkan,
c. Menyusun laporan bimbingan
kelompok.

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN
BIMBINGAN KELOMPOK
SEMESTER 2 (GENAP ) TAHUN PELAJARAN 2017-2018
SMP NEGERI 1 PPPPTK PENJAS DAN BK
A

Komponen Layanan

Layanan Dasar

B

Bidang Layanan

Bimbingan Pribadi dan Belajar

C

Fungsi Layanan

Pemahaman dan Pencegahan

D Tujuan

1. Memahami Kebiasaan belajar yang baik

(merujuk pada bidang
bimb

belajar

bidang layanan)

sesuai

2. Menghindari Kebiasaan belajar yang
tidak baik
3. Mampu membentuk kebiasaan belajar
yang baik

E

Topik

Kebiasaan Belajar

F

Sasaran Layanan

Peserta didik Kelas IX SMP (10 orang)

G

Materi

1. Mengenali Kebiasaan Belajar
2. Menganalisa kebiasaan belajar yang
baik
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3. Cara membentuk kebiasaan belajar
yang baik
H Metode dan Teknik

Diskusi kelompok terfokus

I

Waktu

45 menit

J

Media / Alat

-

K

Tanggal Pelaksanaan

Disesuaikan

L

Sumber Bacaan

-

Kemendikbud, 2016, Panduan
Operasional Penyelenggaraan
Bimbingan dan Konseling SMA

-

Sosio Didaktika: Social Science
Education Journal, Vol. 3 No. 2 Tahun
2016

M Uraian Kegiatan
1. Tahap Awal
1) Pemimpin kelompok (PK) memberi
salam dan menyapa Anggota kelompok
(AK) dengan ramah. (religius)
2) Menunjukkan penerimaan dan
menyampaikan terima kasih atas
kehadiran segenap AK
3) PK memimpin doa, atau memberi
kesempatan pada AK untuk memimpin
doa mengawali kegiatan. (religius)
4) PK menyampaikan maksud dan tujuan
dilaksanakannya Bimbingan kelompok
(BKp) (menjelaskan teknik diskusi
kelompok)
5) Menjelaskan proses pelaksanaan BKp
dan peran PK maupun AK
6) Menjelaskan asas- asas bimbingan
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kelompok (kesukarelaan, keterbukaan,
kekinian, kenormativan)
7) Perkenalan dilanjutkan dengan
permainan (membangun dinamika
kelompok)

2. Tahap Peralihan ( Transisi)
1) PK menjelaskan kembali secara ringkas
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
BKp.
2) Tanya jawab tentang kesiapan AK
untuk memasuki tahap inti/kerja.
3) Mengenali suasana kesiapan kelompok
dan mengatasinya bila diperlukan.
4) Mendorong AK untuk berpartisipasi
aktif dalam kegiatan BKp
3. Tahap Inti / Kerja
1) PK mempertegas topik BKp dan
pentingnya topik tersebut dibahas.
2) PK menyampaikan garis besar topik
yang dibahas
3) PK meminta AK untuk mengisi LK 1
7) PK memberikan kesempatan kepada
seluruh AK untuk

mendiskusikan

kebiasaan belajar yang baik untuk
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pencapaian tujuan, yaitu mengenali,
menganalisa dan membentuk kebiasaan
belajar yang baik.
8) PK memberikan kesempatan kepada AK
untuk menyimpulkan.
9)

Selingan

diisi

dengan

menyanyi

bersama.
10) PK memberikan penguatan
4. Tahap Pengakhiran (Terminasi)
1) PK mengingatkan AK bahwa kegiatan
akan segera berakhir.
2) PK meminta AK untuk menyampaikan
kesan-kesan, harapan, dan rencana
kedepan setelah mengikuti BKp
3) PK memberi motivasi agar AK
mempertahankan dan melanjutkan
kebiasaan belajarnya yang baik guna
persiapan UN
4) Menyepakati kegiatan lanjutan
5) Menyampaikan terimakasih kepada AK
atas partisipasi aktifnya dan
kekompakkannya selama mengikuti
kegiatan BKp.
6) PK memimpin doa penutup (religius)
7) Menyampaikan salam perpisahan dan
dilanjutkan dengan menyanyi
bersama.
M Evaluasi
1. Evaluasi Proses

Evaluasi ini dilakukan oleh PK dengan
melihat
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proses

yang

terjadi

dalam
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kegiatan BKp yang meliputi:
a. Dinamika kelompok
b. Partisipasi aktif AK selama mengikuti
BKp
c. Antusiasisme AK selama mengikuti BKp
2. Evaluasi hasil

Evaluasi ini dilakukan oleh PK untuk
mengetahui hasil yang diperoleh AK
setelah mengikuti kegiatan BKp yang
meliputi:
a. Pengetahuan dan pemahaman baru AK
b. Perasaan-perasaan positif AK
c. Rencana atau kegiatan apa yang akan
dilakukan
d. AK mengisi instrument penilaian dari
PK

......................................
Mengetahui
Kepala Sekolah,

Guru BK/Konselor,

.........................................

.................................................
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Kegiatan

:

Kebiasaan Belajarku

Waktu

:

5 menit

Tugas:
Isilah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jujur sesuai kondisi
dirimu sebenarnya!
1. Apa yang kalian lakukan ketika dikelas?
a. Memperhatikan Guru
b. Mencatat
c. Diskusi
d. Main HP
e. Lainnya ……

2. Bagaimana cara kalian belajar dirumah?
a. Belajar bila ada Pekerjaan Rumah
b. Belajar Kelompok
c. Mengikuti Bimbel
d. Belajar sendiri sesuai jadwal
e. Lainnya …..
3. Waktu Belajar dirumah….
a. setelah maghrib
b. setelah isya
c. sepulang sekolah
d. sesempatnya
e. lainnya …..
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Kegiatan

:

Jadwal harianku

Waktu

:

10 menit

Tugas:
Buatlah jadwal belajar harian untuk dua hari kedepan!
Waktu

Hari 1

Hari 2

06.00
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A. Bahan Bacaan

Kebiasaan Belajar
Djaali(2014:128) mengemukakan bahwa pengertian kebiasaan merupakan
cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang
pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Sedangkan menurut
Slameto (2013:82), belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan,
sikap, kecakapan, dan keterampilan, cara-cara yang dipakai itu akan menjadi
kebiasaan. Menurut Burghardt dalam Syah (2009:120), kebiasaan itu timbul
karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan
stimulasi yang berulang-ulang.
Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang
tidak diperlukan. Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah,
muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis.
Syah (2009:128), mengemukakan bahwa kebiasaan belajar adalah proses
pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah
ada. Tujuannya agar peserta didik memperoleh sikap-sikap dan kebiasaankebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras
dengan kebutuhan ruang dan waktu. Pendapat lain dari Djaali (2014: 128),
kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap
pada diri peserta didik pada waktu menerima pelajaran, membaca buku,
mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan.
Kebiasaan belajar merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh
seseorang secara berulang-ulang, dan pada akhirnya menjadi suatu
ketepatan dan bersifat otomatis.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan
belajar merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan secara
berulang-ulang sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau
pola tertentu, sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan belajar. Jadi, yang
dimaksud dengan kebiasaan belajar di sini adalah cara-cara belajar yang
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paling sering dilakukan oleh peserta didik dan cara atau kebiasaan belajar
dapat terbentuk dari aktifitas belajar, baik secara sengaja ataupun tidak
sengaja.
Dimensi Kebiasaan Belajar
Djaali (2014:128) membagi dimensi kebiasaan belajar menjadi 2 bagian,
yaitu :
1. Delay Avoidan (DA)
Delay

Avoidan merupakan

kebiasaan

belajar

seseorang

yang

dilakukan dimana menunjuk pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas
akademis. Istilah lainnya adalah kesigapan dalam belajar.
2. Work Methods (WM)
Work Methods merupakan kebiasaan perilaku seseorang yang menunjuk
kepada penggunaan cara (prosedur) belajar yang efektif dan efisien dalam
mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Dapat juga disebut
dengan metode kerja dalam belajar.
Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa dimensi dari kebiasaan belajar itu
terbagi menjadi dua yaitu: Delay Avoidan atau bisa disebut juga kesigapan
dalam belajar dan Work Methodsatau bisa disebut juga metode kerja dalam
belajar.
Aspek Kebiasaan Belajar
Kebiasaan belajar belajar yang baik harus diajarkan oleh peserta didik sejak
dini, karena agar dapat memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Menurut
Sudjana (2014:165-73), ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam proses
belajar, yaitu:
1. Cara mengikuti pelajaran
Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan bagian penting dari proses
belajar sebab dalam proses belajar tersebut, seseorang diberi arahan tentang
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apa dan bagaimana bahan pelajaran harus dikuasai, sehingga cara tersebut
merupakan bentuk kebiasaan belajar pada diri seseorang.
2. Cara belajar mandiri di rumah
Belajar mandiri dirumah merupakan tugas paling pokok dari setiap peserta
didik . Adapun syarat utama di rumah adalah adanya keteraturan belajar
misalnya memiliki jadwal belajar tersendiri sekalipun terbatas waktunya.
3. Cara belajar kelompok
Cara belajar sendiri di rumah biasanya sering menimbulkan kejenuhan atau
kebosanan dalam diri seseorang. Oleh karena itu, untuk meminimalisir
kebosanan perlu adanya variasi belajar yaitu dengan cara belajar bersama
dengan teman yang paling dekat.
4. Mempelajari buku teks
Dalam kegiatan belajar tidak lepas dari adanya sumber belajar yang
digunakan seseorang untuk belajar. Buku merupakan sumber ilmu
pengetahuan, oleh karena itu membaca buku adalah keharusan bagi peserta
didik .
5. Menghadapi ujian
Peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar yang baik, pada saat ulangan
atau ujian berlangsung peserta didik

tersebut dapat menyelesaikannya

dengan tenang.

Slameto (2010:82-91), menjelaskan uraian kebiasaan belajar yang dapat
memengaruhi hasil belajar meliputi:
1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya
Jadwal merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang
dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh
terhadap belajar. Dengan menyusun jadwal dan melaksanakannya sesuai
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dengan jadwal yang dibuat, berarti itu menandakan seorang peserta didik
mampu membagi waktu mana yang harus dilakukan. Dalam hal ini, peserta
didik memiliki tanggung jawab yang besar dalam kegiatan belajarnya untuk
meningkatkan hasil belajar.
2. Membaca dan membuat catatan
Membaca

besar

pengaruhnya

terhadap

belajar.

Hampir

sebagian

besarkegiatan belajar adalah membaca. Agar dapat belajar dengan baik maka
perlu membaca dengan baik pula, karena membaca adalah alat belajar.
3. Mengulangi bahan pelajaran
Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya
pengulangan bahan pelajaran yang belum dikuasai akan dapat dikuasi dan
akan tertanam dalam otak. Mengulangi dapat dilakukan dengan mempelajari
kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari.
4. Konsentrasi
Dalam proses belajar, konsentrasi besar pengaruhnya terhadap kegiatan
belajar. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal.
5. Mengerjakan tugas
Cara yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan tugas dapat berupa
mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku atau soal yang diberikan
guru. Agar peserta didik

berhasil dalam belajarnya, sebaiknya dapat

mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pembentukan kebiasaan belajar yang baik kebiasaan belajar yang baik
pula. Crow and Crow dalam Purwanto (2010:116) mengemukakan cara- cara
belajar yang baik:
1. Adanya tugas-tugas yang jelas
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Pembentukan Agar kebiasaan belajar berjalan dengan baik perlu adanya
pembentukan
belajar yang efektif perlu adanya tugas- tugas yang jelas dari guru. emakin
jelas tugas yang diberikan oleh guru, semakin besar pula perhatian dan minat
peserta didik untuk mengerjakan.
2. Belajar membaca yang baik
Belajar membaca yang baik sangat diperlukan untuk memperoleh
pengetahuan dan mengerti benar-benar apa yang dibacanya, sehingga dapat
mengerjakan tugas dengan baik.
3. Gunakan metode keseluruhan dan metode bagian
Metode belajar yang baik harus diterapkan pada peserta didik . Metode
belajar itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu metode keseluruhan dan
metode bagian. Metode belajar digunakan sesuai dengan tingkat keluasan
dan kesulitan materi pelajaran yang dipelajari.
4. Pelajari dan kuasai bagian-bagian yang sukar dari bahan yang
dipelajari
Dengan adanya metode belajar, peserta didik dapat mempelajari menguasai
bagian-bagian yang sukar dari bahan yang dipelajari.
5. Buat catatan-catatan pada waktu belajar
Belajar yang efektif salah satunya dengan cara membuat catatan tentang
materi yang dipelajari. Catatan yang sudah tersusun itu akan dapat
membantu peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran dalam waktu
yang lebih lama.
6. Kerjakan dan menjawab pertanyaan- pertanyaan
Setelah membuat catatan atau rangkuman, alangkah baiknya untuk membuat
pertanyaan- pertanyaan sendiri dan kemudian menjawabnya berdasarkan
apa yang telah dipelajari. .
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7. Hubungkan materi-materi baru dengan materi yang lama
Membentuk kebiasaan belajar yaitu dengan menghubungkan materi
pelajaran yang baru dengan materi yang lama atau yang sudah dipelajari.
Belajar merupakan suatu proses untuk membentuk konsep-konsep baru atau
pengetahuan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan
sebelumnya.
8. Gunakan berbagai sumber belajar
Belajar tidak hanya berpedoman pada satu sumber saja. Peserta didik
hendaknya diarahkan untuk mencari sumber belajar yang lain, hal ini
bertujuan untuk memperluas pengetahuan mereka. Semakin banyak
membaca buku, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan
diperoleh .
9. Pelajari baik-baik tabel, peta, grafik, dan gambar
Kegiatan belajar tidak hanya menghafal dan membaca saja, namun juga
mempelajari tabel, peta, grafik, dan gambar dapat memperoleh pengertian
yang lebih singkat dan jelas tentang apa yang ada di dalam buku tersebut.
10. Membuat rangkuman.
Guru harus memberikan arahan pada peserta didik

untuk membuat

rangkuman bertujuan untuk memudahkan dalam mengadakan review atau
mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah diterima.

Berdasarkan uraian diatas, adapun cara belajar yang baik menurut ahli yaitu:
adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas, belajar membaca yang baik,
gunakan metode keseluruhan dan metode bagian, pelajari dan kuasai bagianbagian yang sukar dari bahan yang dipelajari, buat catatan-catatan pada
waktu belajar, kerjakan dan menjawab pertanyaan- pertanyaan, hubungkan
materi-materi baru dengan materi yang lama, gunakan berbagai sumber
belajar, pelajari baik-baik tabel, peta, grafik, dan gambar, membuat
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rangkuman. Cara-cara tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai belajar
yang maksimal.

Manfaat Kebiasaan Belajar
Menurut Donald A. Laird dalam The Liang Gie (1995:194) menyatakan
bahwa kegunaan kebiasaan ialah:
1. Penghematan waktu (economy of time)
2. Meningkatkan efisiensi manusia (human efficiency)
3. Membuat seseorang menjadi lebih cermat
4. Membantu seseorang menjadi ajeg

Dengan membiasakan belajar maka peserta didik akan dapat memperoleh
berbagai manfaat diantaranya manfaat yang telah dipaparkan di atas antara
lain, penghematan waktu, meningkatkan efisiensi manusia, membuat
seseorang menjadi lebih cermat, membantu seseorang menjadi ajeg.

Layanan Bimbingan Kelompok
a. Pengertian
Bimbingan Kelompok Menurut Winkel ( 2004: 71), bimbingan adalah proses
membantu orang perorang dalam memahami dirinya sendiri dan
lingkungannya, selanjutnya dinyatakan bahwa kelompok terbentuk melalui
berkumpulnya sejumlah orang. Sedangkan menurut Prayitno, (1995: 61)
bimbingan kelompok diartikan sebagai upaya untuk membimbing kelompokkelompok peserta didik agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri,
dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan
dalam bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Prayitno (2004:309)
menjelaskan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan
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informasi kepada sekelompok peserta didik

untuk membantu mereka

menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Prayitno juga mengatakan
syarat-syarat pembentukan kelompok terdiri atas 8-10 orang, sehingga
secara aktif mengembangkan dinamika kelompok. Penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah upaya pemberian bantuan
kepada peserta didik melalui kelompok dengan bertukar informasi serta
membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat, dan juga
membatu peserta didik

untuk mengoptinalkan kemampuan yang

dimilikinya, Bimbingan kelompok di lakukan dengan anggota yang terdiri
dari 2 – 10 orang

2. Tujuan Bimbingan Kelompok
Ada dua tujuan bimbingan kelompok, yaitu:
a. Tujuan Umum
Prayitno (2004:2) mengatakan bahwa tujuan umum layanan bimbingan
kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta didik ,
khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Suasana kelompok yang
berkembang dalam bimbingan kelompok itu dapat merupakan wahana
dimana masing-masing peserta didik dapat memanfaatkan semua informasi,
tanggapan dan berbagai reaksi teman-temannya untuk kepentingan
pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu juga, layanan
bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan pribadi masingmasing anggota dalam suasana yang ada di dalam kelompok. Maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan kelompok adalah membantu
mengembangkan kemampuan sosialisasi dalam diri anggota melalui suasana
yang ada didalam kelompok.
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b. Tujuan Khusus
Prayitno (2004:3) mengatakan bahwa tujuan umum layanan bimbingan
kelompok adalah bimbingan kelompok bertujuan untuk membahas
topiktopik tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan
menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif,
pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran,
persepsi, wawasan, sikap yang menunjang diwujudkanya tingkah laku 36
yang lebih efektif. Dalam hal inikemampuan berkomunikasi, verbal maupun
non verbal juga ditingkatkan. Maka dapat dapat disimpulkan bahwa tujuan
khusus bimbingan kelompok adalah menbantu mengembangkan peserta
didik

agar memiliki sikap yang positif dan membantu mengembangkan

keterampilan dalam hal mengharagai orang lain. Seperti menahan dan
mengendalikan diri, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya.

3. Asas – Asas Bimbingan Kelompok
a.

Asas

Kerahasiaan,

yaitu

para

anggota

harus

menyimpan

dan

merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama
hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain.
b.

Asas

Keterbukaan,

yaitu

para

anggota

bebas

dan

terbuka

mengemukakan pendapat, ide, saran, tentang apa saja yang yang
dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu.
c.

Asas Kesukarelaan, yaitu semua anggota dapat menampilkan diri secara
spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atu pemimpin
kelompok.

d.

Asas Kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak
boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku.

e.

Asas kegiatan, yaitu partisipasi semua anggota kelompok dalam
mengemukakan pendapat sehingga cepat tercapainya tujuan bimbingan
kelompok.(Prayitno, 1995: 179).
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Dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok terdapat asas-asas yang
diperlukan

untuk

memperlancar

pelaksanaan

dan

lebih

menjamin

keberhasilan kegiatan bimbingan kelompok sehingga mencapai tujuan yang
diharapkan. Dimana dinamika kelompok yang diciptakan dalam bimbingan
kelompok sangat penting sebagai jiwa yang menghidupkan kelompok,
dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam kegiatan,
bersikap terbuka dan sukarela dalam mengemukakan pendapat, menjunjung
tinggi kerahasiaan tentang yang dibicarakan dalam kelompok, dan bertindak
sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

d. Teknik – Teknik Pelaksanaan Bimbingan Kelompok
Untuk lebih mempermudah mencapai tujuan yang diharapkan, maka seorang
konselor harus bisa dan memahami teknik-teknik yang dapat digunakan
dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok yang
dapat digunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor SMP antara
lain diskusi kelompok, bermain peran, home room program, dan teknik lain
yang relevan. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi (jika dibutu hkan lebih
dari satu sesi) antara 45 menit sampai 90 menit sesuai kesepakatanbersama,
begitu pula jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki para
anggota.
1) Diskusi Kelompok
a) Pengertian
Diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok
dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara
bersama- sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling
menanggapi satu sama lain. Pada diskusi kelompok semua anggota diberi
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peran-peran tertentu seperti pemimpin diskusi, notulis, dan peserta atau
anggota, sehingga semua anggota memiliki tanggung jawab masingmasingdan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang menjadi topik
diskusi.
b) Tujuan
1) Memfasilitasi anggota kelompok belajar dari pengalaman anggota lain
dalam memahami suatu topik atau pengembangan keterampilan hidup
tertentu.
2) Memfasilitasi anggota menyadari bahwa setiap orang mempunyai
masalah sendiri-sendiri.
3) Memfasilitasi anggota agar terampil berpendapat.
c) Langkah-langkah Penyelenggaraan Diskusi Kelompok
1) Membuat RPL Diskusi Kelompok,
2) Mempersiapkan ruang diskusi lengkap dengan sarana yang diperlukan,
3) Menyiapkan anggota kelompok antara 2-10 peserta didik/konseli,
4) Perkenalan antar anggota masing-masing,
5) Membuat suatu kesepakatan bersama untuk saling membantu,
6) Mendiskusikan topik permasalahan kelompok,
7) Mengakhiri diskusi dengan penguatan dan tindak lanjut,
8) Melaporkan hasil diskusi kelompok.
d) Teknik-teknik Diskusi Kelompok
Teknik diskusi kelompok yang dapat dilaksanakan di SMP diantaranya
diskusi panel, lokakarya, dan diskusi terfokus.
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1) Diskusi Panel
Diskusi panel merupakan interaksi komunikasi antar 3 – 6 panelis yang
disaksikan beberapa pendengar dan diatur oleh seorang moderator dengan
tujuan membahas tuntas pemahaman topik dan pengembangan keterampilan
tertentu. Panelis adalah peserta didik/konseli atau pihak lain yang dianggap
lebih mengetahui topik yang didiskusikan. Moderator adalah peserta
didik/konseli atau pihak lain yang mengatur proses diskusi panel.
2) Lokakarya
Lokakarya adalah pertemuan untuk membahas masalah praktis atau yang
bersangkutan

dengan

pelaksanaan

dalam

kegiatan

tertentu

untuk

menghasilkan produk tertentu.
3) Diskusi Terfokus
Diskusi terfokus merupakan interaksi komunikasi kelompok yang diarahkan
pada pembahasan topik tertentu oleh seorang moderator. Diskusi terfokus
bertujuan agar peserta didik/konseli memperoleh masukan atau informasi
mengenai pemahaman topik dan pengembangan keterampilan tertentu.
4) Bermain Peran
a. Pengertian
Bermain peran (role playing) adalah dramatisasi tingkah laku untuk
memfasilitasi peserta didik/konseli melakukan dan menafsirkan suatu
peran tertentu.
b. Tujuan
Bermain peran bertujuan memfasilitasi peserta didik/konseli memahami,
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melaksanakan, dan menafsirkan peran tertentu sebagai wahana
memahami topik dan pengembangan keterampilan tertentu.
c. Langkah-langkah
(1) Membuat RPL bermain peran,
(2) Memilih peran dan menulis skenario,
(3) Memilih partisipan,
(4) Menyiapkan pengamat (observer),
(5) Menata panggung, (6) Latihan pendahuluan,
(7) Pelaksanaan peragaan,
(8) Mendiskusikan kesimpulan,

(9) Reflskeksi dan tindak lanjut.
Bermain peran yang dapat dijadikan teknik bimbingan kelompok
diantaranya
psikodrama dan sosiodrama.
a. Psikodrama
(1) Pengertian
Psikodrama

merupakan

upaya

memfasilitasi

peserta

didik/konseli

memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya sendiri, menemukan
konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap
tekanan diri melalui penghayatan situasi dramatis yang diperankannya.
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(2) Tujuan
Tujuan psikodrama adalah membantu peserta didik/konseli memperoleh
pengertian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan konsep
diri, kebutuhan-kebutuhan, dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan
yang dialaminya.
(3) Komponen-komponen
(a) Panggung, yakni tempat tiruan atau simbolis yang mewakili adeganadegan masalah yang dialami peserta didik/konseli, yang cukup luas
untuk memainkan peran psikodrama berlangsung.
(b)Pemimpin psikodrama, yakni guru bimbingan dan konseling atau
konselor atau orang yang dipandang kompeten, yang berperan
sebagai sutradara untuk membantu pemegang peran utama,
merencanakan pelaksanaan, mengamati dengan cermat perilaku
pemain utama selama psikodrama berlangsung, membantu peserta
didik/konseli mengungkapkan perasaan secara bebas dan membuat
interpretasi apa yang harus dilakukan pemeran utama.
(c) Pemeran utama (protagonist), yakni subjek utama dalam pemeran
psikodrama yang bertugas memainkan kembali kegiatan penting yang
dialami waktu lampau, sekarang, dan situasi yang diperkirakan akan
terjadi, menentukan kejadian atau masalah yang akan dimainkan, dan
melakukan peran secara spontan.
(d) Pemeran pembantu (auxilary egos), yakni orang lain yang berarti
dalam permainan psikodrama bertugas membantu menggambarkan
peranan-peranan tertentu yang mempunyai hubungan dekat dengan
protagonist dalam kehidupan sebenarnya.
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(e) Penonton (audience), yakni anggota kelompok yang tidak menjadi
pemeran utama atau pemeran pembantu, yang bertugas memberi
dukungan atau umpan balik setelah proses psikodrama berlangsung,
bahkan membantu pemeran utama (protagonist) dalam memahami
akibat perilakunya.
(4) Langkah-langkah Penyelenggaraan Psikodrama
1) Pra Psikodrama
(a) Membuat RPL Psikodrama,
(b) Mengembangkan skenario.
2) Pelaksanaan
(a) Menguraikan secara singkat mengenai hakikat dan tujuan
psikodrama.
(b) Mewawancarai anggota kelompok tentang kejadian-kejadian pada
saat ini atau lampau.
(c) Meminta anggota membentuk kelompok-kelompok kecil dan
mendiskusikan pemahaman diri sendiri untuk dikembangkan
melalui psikodrama.
(d) Protagonist dan peran pembantu memainkan peranannya dalam
psikodrama.
(e) Lama pelaksanaan tergantung pada penilaian guru bimbingan dan
konseling atau konselor terhadap tingkat keterlibatan emosional
protagonist dan pemain lainnya.
(f) Meminta para anggota kelompok untuk memberikan tanggapan
dan brainstorming terhadap permainan pemeran protagonist.
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(g) Memimpin diskusi dan mendorong sebanyak mungkin anggota
kelompok memberikan umpan balik.
(h) Menetralisir umpan balik yang bersifat menyerang atau
menjatuhkan protagonist.
3) Pasca Psikodrama
(a) Mengevaluasi perubahan perilaku peserta didik/konseli yang terlibat
dalam kegiatan psikodrama,
(b) Menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan,
(c) Menyusun laporan bimbingan kelompok.
b. Sosiodrama
1) Pengertian
Sosiodrama merupakan upaya membantu peserta didik/konseli lebih
memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari
hubungan antar manusia melalui bermain peran. Permasalahan sosial yang
dapat dientaskan melalui sosiodrama seperti pertentangan dengan teman
sebaya, kesalahpahaman dalam berkomunikasi, dan lain-lain.
2) Tujuan
Tujuan sosiodrama adalah membantu peserta didik/konseli memperoleh
pemahaman yang tepat tentang permasalahan sosial yang dialaminya dan
dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif.
3) Langkah-langkah Penyelenggaraan Sosiodrama
(a)Perencanaan
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1) Identifikasi kebutuhan peserta didik/konseli, mencakup sikap
dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik/konseli
dalam berinteraksi dengan orang lain pada kehidupan mereka
sehari-hari.
2) Perumusan tujuan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta
didik/konseli.
3) Identifikasi materi berdasarkan kebutuhan dan tujuan, yang
akan dikembangkan ke dalam skenario sosiodrama.
4) Pengembangan skenario sosiodrama.
5) Merencanakan strategi pelaksanaan sosiodrama.
6) Merencanakan evaluasi dan diskusi pelaksanaan sosiodrama.
b)Pelaksanaan
1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menginformasikan
(secara klasikal) bahwa dalam permainan sosiodrama peserta
didik/konseli akan berperan sebagai kelompok pemain dan
observer.
2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor membacakan garis
besar cerita sosiodrama sesui dengan skenario yang telah
disiapkan, dilanjutkan dengan pembacaan rambu-rambu pemain
dari setiap pemegang peran.
3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menentukan
kelompok pemain, yang terdiri dari individu-individu yang
memerankan peran- peran tertentu sesuai dengan tuntutan
skenario. Penentuan pemain ini bisa melalui penawaran,
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didiskusikan di kelas, atau ditunjuk oleh guru bimbingan dan
konseling atau konselor.
4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan proses
permainan adegan-demi adegan seperti dalam skenario. Kelompok
pemain diberi waktu sejenak untuk mempelajari skenario.
5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi penjelasan
kepada kelompok observer/penonton tentang tugas yang harus
mereka dilakukan dalam mengamati proses sosiodrama.
6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor memimpin diskusi
setelah pelaksanaan sosiodrama.
(c)Penutup
Pada tahap ini guru bimbingan dan konseling atau konselor
menyimpulkan hasil sosiodrama dan dilakukan penguatan terhadap
aspek tertentu dari hasil sosiodrama sebagai upaya untuk menguatkan
perolehan belajar peserta didik/konseli dan dilanjutkan dengan
evaluasi.
3) Home Room
a) Pengertian
Home room merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan
kelompok peserta didik/konseli, sehingga tercipta suasana informal,
penuh dengan

rasa kekeluargaan,

dan

interaksi alamiah untuk

membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu terutama masalahmasalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib,
moral, cara berpakaian atau masalah-masalah lain di luar sekolah.
Penciptaan suasana rumah ini penting untuk membuat peserta
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didik/konseli senang berada dalam kelompok sehingga memungkinkan
terjadinya dialog yang ekspresif antar anggota kelompok.
b) Tujuan
Tujuan utama home room adalah guru bimbingan dan konseling atau
konselor dapat mengenal peserta didik/konseli lebih dekat sehingga dapat
membantunya secara efektif dan efsien.
c) Langkah-langkah pelaksanaan home room
(1) Penyiapan ruangan.
(2) Pengumpulan peserta didik/konseli yang mengikuti kegiatan
homeroom.
(3) Penjelasan tujuan kegiatan home room.
(4) Dialog terbuka antar anggota home room.
(5) Penyimpulan dan tindak lanjut kegiatan home room.
3. Materi Layanan Bimbingan Kelompok
Menurut Prayitno (1995:187) mengemukakan materi umum yang dapat
dibahas dalam bimbingan kelompok yaitu mencakup: a) Pemahaman dan
pemantapan kehidupan keberagaman, dan hidup sehat. b) Pemahaman
penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. 39 c)
Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi di
masyarakat, serta pengendaliannya / pemecahannya. d) Pengaturan dan
penggunaan waktu secara efektif. e) Pemahaman tentang adanya berbagai
alternatif pengambilan keputusan dan berbagai konsekuensinya. f)
Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar g) Pengembangan hubungan
sosial yang efektif h) Pemahaman tentang dunia kerja i) Pemahaman tentang
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pilihan dan persiapan memasuki jurusan dan pendidikan lanjut. j)
Pemahaman tentang hubungan muda-mudi dan kehidupan berkeluarga.
Prayitno (1995:189) mengungkapkan materi layanan bimbingan kelompok
dalam bidang bimbingan belajar diantaranya : a) Motivasi dan tujuan belajar
dan latihan b) Sikap dan kebiasaan belajar c) Pengembangan keterampilan
teknis belajar d) Kegiatan disiplin belajar serta berlatih secara efektif,efisien,
dan produktif e) Penguasaan materi pelajaran dan latihan / keterampilan f)
Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik,sosisal, dan budaya disekolah dan
lingkungan sekitar.
Berdasarkan pernyataan diatas banyak sekali materi materi yang terdapat
dalam bimbingan kelompok. Materi yang dipilih dalam kegiatan bimbingan
kelompok sebaiknya disepakati untuk dibahas dalam kegiatan bimbingan
kelompok.

Agar

kegiatan

bimbingan

kelompok

tidak

melebar

ke

permasalahan yang lain.
5. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok
Didalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok terdapat 4 tahap. Yaitu :
tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.
Menurut Prayitno (1995:44-60) tahap-tahap bimbingan kelompok adalah
sebagai berikut:
a. Tahap Pembentukan
Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap
memasukkan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada
umumnya

para

anggota

saling

memperkenalkan

diri

dan

juga

mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan masing-masing anggota.
Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan
bimbingan kelompok. Selanjutnya pemimpin kelompok mengadakan
permainan

untuk

mengakrabkan

masing-masing

anggota

sehingga

menunjukkan sikap hangat, tulus dan penuh empati.
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b. Tahap Peralihan
Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang
sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh
anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan
kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok
dalam kegiatan, kemudian menawarkan atau mengamati apakah para
anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya.
Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga.
Beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama seperti tujuan
dan asas-asas kegiatan kelompok ditegaskan dan dimantapkan kembali,
sehingga anggota kelompok telah benar benar siap melaksanakan tahap
bimbingan kelompok selanjutnya,
3. Tahap Kegiatan
Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Namun,
kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil
dari dua tahap sebelumnya. Jika dua tahap sebelumnya berhasil dengan baik,
maka tahap ketiga itu akan berhasil dengan lancar. Pemimpin kelompok
dapat lebih santai dan membiarkan para anggota sendiri yang melakukan
kegiatan tanpa banyak campur tangan dari pemimpin kelompok.
Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan
suasana yang ingin dicapai, yaitu terbahasanya secara tuntas permasalahan
yang dihadapi oleh anggota kelompok dan terciptanya suasan untuk
mengembangkan diri, baik yang menyangkut pengembangan kemampuan
berkomunikasi maupun menyangkut pendapat yang dikemukakan oleh
kelompok.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini untuk topik tugas adalah pemimpin
kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas oleh kelompok;
kemudian terjadi tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok
tentang hal-hal yang belum jelas menyangkut topik yang dikemukakan
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pemimpin kelompok. Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara
mendalam dan tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan.
Sedangkan untuk bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan yang dilakukan
adalah masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan;
menetapkan topik yang akan dibahas 43 dahulu; kemudian anggota
membahas topik secara mendalam dan tuntas, serta diakhiri kegiatan
permaianan.
4. Tahap Pengakhiran
Pada tahap ini merupakan tahap penghujung atau akhir dari kegiatan.
Dalampengakhiran ini terdapat kesepakatan antar anggota kelompok apakah
kelompokakan melanjutkan kegiatan atau tidak, jika akan 44 dilanjutkan
kapan dan dimana tempat bertemu kembali untuk melakukan kegiatan ini.
Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Sikap dan
Kebiasaan Belajar Belajar merupakan tugas seorang peserta didik , oleh
karena itu seorang peserta didik perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik
sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, tetapi pada
kenyataannya terdapat peserta didik yang memiliki sikap dan kebiasaan
belajar yang negatif, seperti: malas, tidak semangat dalam belajar, ribut
disaat belajar, serta suka mencontek pekerjaan teman.
Apabila tidak segera ditindak lanjuti, maka peserta didik yang memiliki sikap
dan kebiasaan belajar yang negatif tersebut dikhawatirkan tidak mencapai
hasil belajar yang baik, karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui
usaha atau bahkan perjuangan yang keras yang tidak bisa didapat dalam
kurun waktu yang hanya sebentar saja.
Maksudnya adalah sikap merupakan kecenderungan perilaku yang berasal
dari dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan
obyek yang dihadapinya. Bagaimana seseorang dapat berhasil dalam
mencapai tujuan belajar apabila sikap yang ditunjukkan selalu negatif dalam
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belajarnya. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya, salah satunya yaitu
kebiasaan belajar.
Menurut Mappiare (dalam Djaali : 2008) kebiasaan belajar cenderung
menguasai perilaku peserta didik

pada setiap kali mereka melakukan

kegiatan belajar. 46 Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat
digunakan dalam meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik pada
peserta didik di sekolah adalah teknik layanan bimbingan kelompok.
Prayitno (1995: 178) mengungkapkan bahwa: Bimbingan kelompok adalah
suatu

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

sekelompok

orang

dengan

memanfaatkan dinamika kelompok. Maksudnya semua peserta kegiatan
kelompok saling berinteraksi, bekerjasama, bebas mengeluarkan pendapat,
menanggapi, memberi saran, dan lain-lain serta apa yang dibicarakan akan
bermanfaat bagi setiap anggota kelompok. Bimbingan kelompok terlaksana
apabila topik yang dibicarakan adalah berupa topik umum.
Bimbingan kelompok bermaksud memanfaatkan dinamika kelompok sebagai
media dalam upaya membimbing individu-individu yang memerlukan. Dalam
dinamika kelompok yang diisi dengan bimbingan, diharapkan klien tersebut
dapat

memperkembangkan

diri

kearah

pemecahan

masalah

yang

dihadapinya.
Menurut Hartinah (2009), salah satu materi umum layanan bimbingan
kelompok yaitu mengenai pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, yaitu:
”pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar dan
cara-cara penanggulangannya termasuk EBTA, EBTANAS, UMPT, SPMB”.
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok
dipandang efektif untuk meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar pada
peserta didik .
Hal tersebut dikarenakan di dalam kegiatan bimbingan kelompok, salah satu
materi yang dapat diberikan adalah mengenai pengembangan sikap dan
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kebiasaan belajar pada peserta didik . Melalui kegiatan tersebut, peserta
didik diharapkan mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajarnya
yang baik sehingga nantinya akan memperoleh hasil belajar yang optimal.
Berdasarkan pemahaman inilah akhirnya penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa dengan penggunaan layanan bimbingan kelompok
diperkirakan dapat meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar pada peserta
didik .
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EVALUASI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK
Pelaksanaan evaluasi terhadap strategi layanan bimbingan kelompok
merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran
tentang relevansi dan efektifitas dari layanan bimbingan kelompok yang
diselenggarakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor
Dalam melaksanakan program bimbingan kelompok, konselor memiliki
perencanaan bimbingan kelompok yang disebut RPL-BKp. Meskipun guru
bimbingan dan konseling atau konselor telah membuat RPL yang baik, akan
tetapi sangat mungkin ketika dilaksanakan, perencanaan tersebut tidak
sesuai dengan harapan. Pada konteks tersebut, maka guru bimbingan dan
konseling atau konselor perlu untuk menelaah berbagai kelemahan yang
terdapat dalam RPL-BKp tersebut, dan akhirnya dapat menyusun RPL BKp
dan melaksanakannya dengan lebih baik.
Untuk itu, keberadaan evaluasi proses menjadi penting dilakukan oleh guru
bimbingan dan konseling atau konselor untuk memberikan jaminan bahwa
pelaksanaan progam bimbingan dan konseling secara berkelanjutan
mengalami perbaikan terus menerus. Selain itu, dengan adanya evaluasi
proses ini perbaikan terhadap pelaksanaan program bimbingan dan
konseling dapat dilakukan dengan segera. Evaluasi proses dilakukan dalam
rangka menghasilkan dasar bagi perbaikan program bimbingan.
Bimbingan kelompok merupakan strategi layanan bimbingan dan konseling
yang dilakukan dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan tertentu
dalam bentuk sebuah keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan
peserta didik/konseli. Sehingga evaluasi menjadi penting untk mengetahui
sejauhmana bimbingan kelompok yang telah diselenggarakan telah mencapai
tujuan yang diharapkan. Upaya mengetahui keberhasilan bimbingan
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kelompok dapat dilakukan dengan cara mengungkap respon atau tanggapan
peserta didik/konseli terhadap kegiatan layanan yang diikutinya.
Instrumen yang dipakai merupakan alat yang dikembangkan untuk
mengungkap perasaan yang tejadi (ada) pada diri peserta didik/konseli
setelah mengikuti bimbingan kelompok, berupa angket skala penilaian (skala
4), dengan rentang penilaian mulai dari Tidak Sesuai (1), Kurang Sesuai
(2), Sesuai (3) sampai dengan Sangat Sesuai (4), dibawah ini:

Angket Evaluasi Bimbingan dan Konseling Kelompok
Petunjuk :
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom
skor sesuai dengan apa yang Anda alami!

No.
PERNYATAAN
1 Materi yang disampaikan dalam bimbingan
kelompok saya butuhkan
2

Saya terlibat aktif dalam kegiatan
bimbingan kelompok

3

Guru BK menggunakan media yang menarik

4

Saya senang mengikuti kegiatan bimbingan
kelompok pada pertemuan ini

5

Kegiatan bimbingan kelompok memberikan
manfaat bagi saya

6

Saya merasa nyaman berada di
kelompok

7

Guru BK merespon pertanyaan/cerita
dengan penuh penghargaan

8

Saya dapat mengambil pelajaran dari
pengalaman yang didapatkan dari
bimbingan kelompok (identifikasi)

1

SKOR
2
3

193

4

9

Saya dapat menggunakan pelajaran
yang didapat dalam kehidupan saya
(analisis)
10 Saya dapat merancang rencana masa
depan untuk mengoptimalkan
kehidupan saya (generalisasi)
11 Kegiatan bimbingan kelompok
membuat saya dapat memiliki
pengetahuan/ keterampilan baru
12 Kegiatan bimbingan kelompok
membuat saya dapat mengatasi
masalah yang saya alami
13 Saya akan merekomendasikan teman
lain untuk dapat ikut kegiatan
bimbingan kelompok
Total Skor = 40
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Belajar merupakan tugas seorang peserta didik, oleh karena itu seorang
peserta didik perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat
mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan belajar, tetapi pada kenyataannya terdapat
peserta didik yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang negatif, seperti:
malas, tidak semangat dalam belajar, ribut disaat belajar, serta suka
mencontek pekerjaan teman.
Apabila tidak segera ditindak lanjuti, maka peserta didik yang memiliki sikap
dan kebiasaan belajar yang negatif tersebut dikhawatirkan tidak mencapai
hasil belajar yang baik, karena hasil belajar yang baik itu diperoleh melalui
usaha atau bahkan perjuangan yang keras yang tidak bisa didapat dalam
kurun waktu yang hanya sebentar saja.
Maksudnya adalah sikap merupakan kecenderungan perilaku yang berasal
dari dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan
obyek yang dihadapinya. Bagaimana seseorang dapat berhasil dalam
mencapai tujuan belajar apabila sikap yang ditunjukkan selalu negatif dalam
belajarnya.
Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan
peserta didik dalam proses belajarnya, salah satunya yaitu kebiasaan belajar.
Menurut Mappiare (dalam Djaali: 2008) kebiasaan belajar cenderung
menguasai perilaku peserta didik pada setiap kali mereka melakukan
kegiatan belajar.
Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat digunakan dalam
meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik pada peserta didik di
sekolah adalah teknik layanan bimbingan kelompok. Prayitno (1995: 178)
mengungkapkan bahwa: Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang
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dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika
kelompok. Maksudnya semua peserta kegiatan kelompok saling berinteraksi,
bekerjasama, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran,
dan lain-lain serta apa yang dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap anggota
kelompok. Bimbingan kelompok terlaksana apabila topik yang dibicarakan
adalah berupa topik umum.
Bimbingan kelompok bermaksud memanfaatkan dinamika kelompok sebagai
media dalam upaya membimbing individu-individu yang memerlukan. Dalam
dinamika kelompok yang diisi dengan bimbingan, diharapkan klien tersebut
dapat

memperkembangkan

diri

kearah

pemecahan

masalah

yang

dihadapinya. Menurut Hartinah (2009), salah satu materi umum layanan
bimbingan kelompok yaitu mengenai pengembangan sikap dan kebiasaan
belajar, yaitu: “pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil
belajar dan cara-cara penanggulangannya termasuk EBTA, EBTANAS, UMPT,
SPMB”.
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok
dipandang efektif untuk meningkatkan sikap dan kebiasaan belajar pada
peserta didik. Hal tersebut dikarenakan di dalam kegiatan bimbingan
kelompok, salah satu materi yang dapat diberikan adalah mengenai
pengembangan sikap dan kebiasaan belajar pada peserta didik.
Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan
sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik sehingga nantinya akan
memperoleh hasil belajar yang optimal. Berdasarkan pemahaman inilah
akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan penggunaan
layanan bimbingan kelompok diperkirakan dapat meningkatkan sikap dan
kebiasaan belajar pada peserta didik.
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Guru Bimbingan dan konseling diharapkan mampu untuk membantu peserta
didik membentuk kebiasaan belajar yang baik. Hal ini sangat mempengaruhi
keberhasilan peserta didik untuk menuntaskan pendidikannya di Sekolah
Menengah Pertama, lebih jauh lagi kebiasaan yang dibentuk akan
berpengaruh pada pencapaian karir dari peserta didik di masa depan.
Membentuk kebiasaan belajar yang baik pada peserta didik dapat dilakukan
dengan berbagai cara dan dapat melalui berbagai layanan. Layanan
bimbingan kelompok salah satu layanan yang dapat digunakan dalam proses
pembentukan kebiasaan belajar yang baik pada peserta didik, dipilih karena
dirasa lebih efektif dan efisien. Layanan ini juga dapat digunakan untuk
mengembangkan wawasan peserta didik akan karir dan pendidikan lanjutan
yang akan mereka tempuh selanjutnya.
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PENGANTAR
Keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah hal yang sangat
didambakan oleh stakeholder. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan
mempengaruhi atau memberi perlakuan berupa transfer knowladge,
psikomotorik dan afektif. Proses pengetahuan berpindah ke peserta didik atau
konseli tidak semudah membangun fisik. Hal ini disebabkan banyak faktor
yang mempengaruhinya, yaitu: Faktor dari luar maupun dalam diri peserta
didik/konseli. Faktor dari luar diri siswa adalah factor lingkungan atau
sosiologis, dimana peserta didik hidup dan bergaul dengan lingkungannya. Faktor
dari dalam diri peserta didik atau konseli kita dihadapkan dengan sejumlah
karakterisktik peserta didik atau konseli yang beraneka ragam. Ada peserta didik
atau konseli yang dapat menempuh kegiatan belajar lancar dan berhasil secara
optimal, namun di sisi lain tidak sedikit pula peserta didik atau konseli yang
lamban dan mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan belajar peserta didik atau
konseli disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti: aspek psikologis,
fisiologis, maupun sosiologis, yang berakibat prestasi belajar berada di bawah
patokan yang sudah ditetapkan.

Unit disusun sebagai salah satu literasi Guru Bimbingan dan Konseling
(Guru BK) dalam rangka meyakinkan peran andilnya terhadap guru mata
pelajaran membelajarkan kepada peserta didik (konseli) yang memuat
kompetensi dasar bersumber dari Standar Kompetensi Kemandirian Peserta
Didik (SKKPD) dan indikator pencapaian kompetensi atau tugas-tugas
perkembangan, bahan bacaan tentang aplikasi pendekatan socrate metode
dalam layanan bimbingan klasikal, deskripsi alternatif aktivitas layanan,
lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi layanan, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru dan
sekaligus umpan balik bagi Guru BK.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan
agar Guru BK dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik (konseli)
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dalam meningkatkan motivasi belajar, dan terhindarkan dari hambatanhambatan belajar yang akan muncul. Pemikiran peserta didik/konseli lebih
fleksibel daripada orang dewasa, mereka sering dapat mempelajari strategi
baru dan mampu untuk kembali melatih berpikir dengan cara yang lebih
konstruktif. sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
Dengan demikian unit layanan ini lebih menekankan pada fungsi
pencegahan dan pengembangan yang kemungkinan akan muncul layanan
bersifat responsif.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Table 1 Tugas Perkembangan.

No
1

Tugas Perkembangan
Mengenal gambaran dan

Aspek Perkembangan dalam
SKKPD
Kematangan Emosi

mengembangkan sikap tentang
kehidupan mandiri secara
emosional, sosial, dan ekonomi.
2

Mengembangkan pengetahuan

Kematangan intelektual

dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhannya untuk mengikuti
dan melanjutkan pelajaran dan/
atau mempersiapkan karier
serta berperan dalam kehidupan
masyarakat.
3

Mengenal kemampuan, bakat,

Wawasan dan Kesiapan Karir

minat, serta arah kecenderungan
karier dan apresiasi seni.
4

Mempersiapkan diri, menerima

Pengembangan pribadi

dan bersikap positif serta
dinamis terhadap perubahan
fisik dan psikis yang terjadi pada
diri sendiri untuk kehidupan
yang sehat.
Unit

pembelajaran

ini

dikembangkan

berdasarkan

aspek-aspek

perkembangan kematangan intelektual dalam SKKPD, “Mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti
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dan melanjutkan pelajaran dan/atau mempersiapkan karir serta berperan
dalam kehidupan masyarakat;
selanjutnya menjadi rumusan kompetensi sebagai rujukan bagi Guru BK atau
konselor dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai
kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut
dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan sebagai
indikator kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik atau konseli dalam
berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu:
1. Pengenalan, mempelajari cara-cara

pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah
2.

Akomodasi, menyadari adanya resiko

dari

pengambilan

keputusan
3.

Tindakan, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko
yang mungkin terjadi. Lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 1.2.
Rincian Tugas Perkembangan.
Table 2 Rincian Tugas Perkembangan.

Aspek
Perkembangan
Kematangan
emosi

Kematangan
Intelektual
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Rincian Tugas Perkembangan
Tahap
Tahap
Tahap
Pengenalan
Akomodasi
Tindakan
Mengenal caraMemahami
Mengekspresikan
cara
keragaman
perasaan
mengekspresikan ekspresi
atas dasar
perasaan
perasaan diri
pertimbangan
secara wajar.
dan orang lain
kontekstual.
Mempelajari
Menyadari
Mengambil
cara-cara
adanya resiko
keputusan
pengambilan
Dari
berdasarkan
keputusan
pengambilan
pertimbangan
dan pemecahan
keputusan
resiko yang
masalah.
mungkin
terjadi.

Wawasan dan
Kesiapan Karir

Mengekspresikan
ragam
pekerjaan,
pendidikan dan
aktivitas dalam
kaitan dengan
kemampuan diri.

Menyadari
keragaman
nilai dan
persyaratan dan
aktivitas yang
menuntut
pemenuhan
kemampuan
tertentu.

Mengidentifikasi
ragam
alternatif
pekerjaan,
pendidikan dan
aktivitas yang
mengandung
relevansi dengan
kemampuan diri.

Pengembangan
Pribadi

Mengenal
kemampuan dan
keinginan diri.

Menerima
keadaan diri
secara positif.

Menampilkam
perilaku yang
merefleksikan
keragaman diri
dalam
lingkungannya.

Dari ketiga tataran internalisasi di atas dapat dirumuskan lebih spesifik dari
diagnosis Identifikasi kesulitan belajar. Secara umum kesulitan belajar dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli ditunjukkan oleh adanya
hambatan-hambatan bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis,

2.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli karena learning disorder
(kekacauan belajar), adalah keadaan dimana proses belajar
seseorang terganggung karena timbulnya respon yang bertentangan.

3.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli karena under achiever,
mengacu pada peserta didik atau konseli

yang sesungguhnya

memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal,
tetapi prestasi tergolong rendah.
4.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli karena slow learner
(lambat belajar), adalah peserta didik atau konseli yang lambat
dalam proses belajar, sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih
lama dibandingkan sekelompok peserta didik atau konseli lain yang
memiliki taraf potensi intelektual yang sama.
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5.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli

karena learning

disabilities, gejala dimana peserta didik atau konseli tidak mampu
belajar atau menghindari belajar, sehingga belajar dibawah potensi
intelektualnya dimanifestasikan dalam prilakunya, baik aspek
psikomotorik, kognitif, maupun afektif.
6.

Kesulitan belajar peserta didik atau konseli karena rendahnya
motivasi belajar, merupakan gejala dimana proses belajar yang
dilakukan peserta didik atau konseli tidak berfungsi dengan baik,
meskipun sebenarnya peserta didik atau konseli bukan abnormal.

Dengan demikian tujuan layanan ini adalah mencegah terjadinya kesulitan
belajar yang sudah teridentifikasi di atas, sehingga layanan ini dibatasi
pembahasan pada peserta didik atau konseli yang disebabkan rendahnya
motivasi belajar.

B. Indikator Tambahan Pencapaian Layanan
1.

Dipahaminya berbagai bentuk kesulitan belajar peserta didik atau
konseli, ditunjukkan oleh tidak ada/berkurangnya hambatanhambatan bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis,

2.

Terciptanya kondisi belajar yang bisa diterima oleh seluruh peserta
didik atau konseli , dapat dilihat dari tidak adanya kekacauan belajar
yang dialami oleh peserta didik atau konseli .

3.

Terwujudnya proses belajar yang sesuai antara fungsi dan potensi
peserta didik atau konseli secara optimal.

4.

Tercapainya prestasi peserta didik atau konseli yang optimal sesuai
tingkat potensi intelektual yang dimiliki.

5.

Terwujudnya proses belajar yang efektif dan efisien sesuai waktu
yang ditetapkan.
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6.

Terwujudnya potensi intelektual sebenarnya yang terlihat dalam
prilaku aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif.
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) Bimbingan Klasikal maka

aspek

perkembangan

merupakan

rumusan

kompetensi,

tahap

internalisasi berkaitan dengan perumusan tujuan umum, dan rincian
tugas perkembangan berkaitan dengan perumusan topik materi layanan
bimbingan klasikal.

211

`

A. Identifikasi Peserta didik/konseli Berkesulitan Belajar
Berpijak dari hasil diagnosis kesulitan belajar ditemukan

ragam corak

kesulitan belajar berdasarkan sudut orientasi filosofisnya. Jika kita
berorientasi hiperaktif dan masalah perseptual motorik maka prosedur
identifikasi akan diarahkan ke motorik. Jika masalah bahasa merupakan
sentral utama maka identifikasi kesulitan belajar akan difokuskan pada
pengukuran keterampilan berbahasa. Sehingga kesulitan belajar tergantung
terhadap definisi, orientasi, dan prosedur evaluasi yang digunakan. Secara
umum evaluasi berkesulitan belajar harus sesuai prinsip-prinsip dasar antara
lain:
1. Tes atau teknik evaluasi sesuai pemahaman bahasa peserta
didik/konseli.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh tim dari berbagai disiplin.
3. Kriteria penetapan kesulitan belajar hendaknya mempertimbangkan
prestasi yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kecakapan dalam
satu atau lebih bidang:
a. Ekspresi lisan.
b. Mendengarkan pemahaman.
c. Ekspresi tulisan.
d. Keterampilan membaca dasar.
e. Membaca pemahaman.
f. Perhitungan matematis.
g. Berpikir matematis.
4. Seorang peserta didik/konseli tidak diidentifikasi mengalami kesulitan
belajar jika kesenjangan antara kecakapan dan prestasi disebabkan
oleh:
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a. Hambatan visual, pendengaran atau motorik.
b. Keterbelakangan mental.
c. Gangguan emosional.
d. Ketidakberuntungan lingkungan, budaya, atau ekonomi.

B. Klasifikasi Peserta didik/konseli Berkesulitan Belajar
Peserta didik/konseli berkesulitan belajar spesifik (specific learning disability)
diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kesulitan belajar praakademik dan
kesulitan belajar akademik.
Kesulitan Belajar Praakademik
Kesulitan belajar praakademik Ada tiga jenis sebagai berikut:
a.

Gangguan Motorik dan Persepsi
Gangguan

perkembangan

motorik

disebut dispraksia,

mencakup

gangguan pada motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus.
Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau persepsi visual,
persepsi pendengaran atau persepsi auditoris, persepsi heptik, dan
intelegensi sistem persepsual.
b. Kesulitan Belajar Kognitif
Kesulitan belajar kognitif mencakup berbagai aspek kesulitan struktur
intelek yang mencakup persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan
pemecahan masalah.
c.

Gangguan Perkembangan Bahasa (disfasia)
Disfasia adalah ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan peserta
didik/konseli untuk menggunakan symbol linguistik dalam rangka
berkomunikasi verbal.
Disfasia ada dua jenis, yaitu disfasia reseptif dan disfasia ekspresif.

d. Kesulitan dalam Penyesuaian Perilaku Sosial
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Ketidakmampuan peserta didik/konseli dalam menyesuaikan dengan
lingkungannya karena perilakunya ditolak, yaitu perilaku sering
mengganggu, tidak sopan, tidak tahu aturan, atau berbagai perilaku
negatif lainnya.
e.

Rendahnya Motivasi Belajar
Rendahnya motivasi belajar peserta didik merupakan salah satu faktor
psikis yang bersifat non-intelektual, peranannya sangat besar terhadap
keberhasilan memperoleh hasil belajar, hal ini terlihat nyata pada
perilaku dalam bentuk gairah atau semangat belajar, sehingga seorang
peserta didik yang bermotivasi kuat, dia akan mempunyai banyak energi
untuk melakukan kegiatan belajar.
Peserta didik yang mempunyai motivasi kuat sekaligus akan disertai
dengan semangat dan gairah belajar yang tinggi, sehingga pada akhirnya
akan diperoleh prestasi belajar yang tinggi.
Kenyataan sesungguhnya tidak semua peserta didik memiliki motivasi
yang kuat untuk memiliki prestasi yang tinggi atau yang sedang menjalani
ujian, tidak memiliki motivasi lulus dengan nilai terbaik dan diterima di
sekolah-sekolah yang favorit. Banyak alasan atau hal-hal yang
mempengaruhi motivasi belajar konseli.
Prestasi belajar peserta didik sangat dipengaruhi sikap dan rendahnya
motivasi belajar, hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian yang
menyatakan ada hubungan positif antara sikap dan rendahnya motivasi
belajar dengan prestasi belajar pada beberapa mata pelajaran yang
dipelajari oleh peserta didik.
Layanan bimbingan dan konseling bidang pribadi dan belajar dapat
membantu peserta didik agar mampu meningkatkan motivasi belajar
yang akan berpengaruh pada sikap belajar dari peserta didik. Tujuan dari
layanan tersebut adalah peserta didik memiliki sikap dan perilaku belajar
yang baik. Sehingga bermuara pada prestasi belajar yang baik serta
penyelesaian studi peserta didik dari sekolah.
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Kesulitan Belajar Akademik
Klasifikasi belajar akademik tidak dikaitkan dengan semua mata pelajaran
atau bidang studi tersebut. Walaupun sekolah mengajarkan berbagai mata
pelajaran atau bidang studi. Berbagai literatur yang mengkaji kesulitan belajar
hanya menyebutkan tiga jenis kesulitan belajar akademik sebagai berikut.
a.

Kesulitan Belajar Membaca (Disleksia)
Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia. Kesulitan
belajar membaca yang berat dinamakan aleksia. Ada dua jenis
pelajaran membaca, membaca permulaan atau membaca lisan
dan membaca pemahaman. Mengingat pentingnya kemampuan
membaca

bagi

kehidupan,

kesulitan

belajar

membaca

hendaknya ditangani sedini mungkin. Ada dua tipe disleksia,
yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual.
b.

Kesulitan Belajar Menulis (Disgrafia)
Kesulitan belajar menulis disebut juga disgrafia. Kesulitan
belajar menulis yang berat disebut agrafia. Pelajaran menulis
dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

c.

1)

menulis permulaan,

2)

mengeja atau dikte, dan

3)

menulis ekspresif.

Kesulitan Belajar Berhitung (Diskalkulia)
Kesulitan belajar berhitung disebut juga diskalkulia. Kesulitan
berhitung yang berat disebut akalkulia. Kemampuan berhitung
yang harus dikuasai oleh peserta didik/konseli digolongkan
ketiga elemen, yaitu: konsep, komputasi, dan pemecahan
masalah.
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A. Aktivitas Layanan
Langkah-Langkah

layanan

bimbingan

klasikal

Model

Socratic

Qoustion/Dialogue dengan metode diskusi buzz groups. Menurut Roestiyah
(2001:9) diskusi buzz groups adalah suatu kelompok besar yang dibagi
menjadi 2 (dua) sampai 8 (delapan) kelompok yang lebih kecil sehingga jika
diperlukan kelompok kecil ini diminta untuk melaporkan hasil diskusi yang
mereka lakukan kepada kelompok besar.
TAHAP

URAIAN KEGIATAN

WAKTU

Pembukaan

1. Menyampaikan salam
2. Menanyakan kabar
3. Kontrak layanan ( kesepakatan layanan ), hari
ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam
pelayanan, kita sepakat akan melakukan
dengan baik.
4. Ice breaker ( berbagai macam variasi).
1. Peserta didik mengamati tayangan materi
melalui media power point ketika Guru BK
menyampaikan konsep-konsep dasar
motivasi belajar.
2. Guru BK membagi kelas menjadi 8 kelompok
dan memilih satu pemimpin kelompok
3. Pemimpin kelompok dibantu Guru BK
memecah anggota kelompoknya menjadi 4
kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3
orang.
4. Pemimpin mengkoordinir anggota
kelompoknya agar diskusi kelompok kecil dan
besar berjalan baik dan tepat waktu.
5. Peserta didik mendiskusikan materi dari
Lembar Kerja (LK) dalam kelompok kecil
berupa pertanyaan-pertanyaan model

5’

Kegiatan
inti

30’
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Penutup

socratek metode sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan sebagai:
a. ekpresi perasaan- perasaan yang menjadi
beban psikologisnya dan menyebabkan
kehilangan kemampuan berpikirnya.
b. Identifikasi dan refleksi pengalaman
peserta didik atau konseli selama proses
eksperientasi melalui pertanyaanpertanyaan reflektif (reflection 1)
c. Memikirkan (think ) kaitan antara proses
bimbingan dan konseing dengan kondisi
psikologis yang sedang dialaminya
sehingga dapat dimanfaatan untuk
menyusun rencana perbaikan atas
kelemahan-kelemahannya
d. Membuat rencana (plan) perbaikan
terhadap kekurangan-kekurangannya.
Rencana perbaikan ini dapat
diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari di luar setting layanan.
6. Setiap kelompok diberi tugas dan
berkewajiban melaporkan hasil diskusi pada
kelompok besar.
1. Guru BK memberi kesimpulan materi
2. Evaluasi : Refleksi hasil, setiap peserta didik
menuliskan di kertas yang sudah disiapkan.

5’

B. Penilaian dan Evaluasi Pelayanan BK
Pelayanan BK dapat dikatakan berhasil, apabila telah dilakukan penilaian.
Sehingga perlu disusun juga instrumen penilaiannya. Dari penilaian
dilanjutkan pada kegiatan evaluasi, yang mencakup kegiatan proses
mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektifvitas, dan
capaian dari bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Dari hasil evaluasi
akan diketahui dan diidentifikasi keberhasilan keterlaksanaan pelayanan dan
hambatan yang ada, serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan. Dalam evaluasi
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program bimbingan dan konseling terdapat 2 (dua) jenis evaluasi, yaitu
evaluasi proses dan evaluasi hasil.
Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis
efektifitas kegiatan layanan Bimbingan klasikal. Fokus evaluasi adalah
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi pelaksanaan program
layanan (materi, metode, teknik, media, waktu) yang diharapkan dapat
menghadirkan perasaan positif pada peserta didik atau konseli dalam
mengikuti kegiatan layanan.
Evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh
informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari
hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan pada
hasil yang dicapai oleh peserta didik atau konseli yang menjalani pelayanan
bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, pencapaian disesuaikan dengan
tujuan layanan yang diselenggarakan. Untuk layanan Bimbingan klasikal
pencapaian diorientasikan pada tingkat tercapainya tugas perkembangan dan
atau/seperangkat pengetahuan dan keterampilan tertentu peserta didik atau
konseli yang diperoleh berkaitan dengan materi/topik/masalah yang dibahas.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pascalayanan dalam rangka
mewujudkan

upaya

pengembangan

kompetensi

perkembangan

dan

pemahaman peserta didik atau konseli merupakan bagian yang tidak terpisah
dari pencapaian hasil layanan.
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Lembar Kerja Peserta Didik atau Konseli
Petunjuk
1.

Di dalam Lembar Kerja (LK) ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang
harus dijawab secara mandiri sesuai waktu yang ditetapkan pemimpin
kelompok.

2.

Pemimpin kelompok dibantu Guru BK memecah anggota kelompoknya
menjadi 4 kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang.

3.

Pemimpin mengkoordinir anggota kelompoknya agar diskusi kelompok
kecil dan besar berjalan baik dan tepat waktu

4.

Pemimpin Kelompok memandu diskusi untuk menyimpulkan masingmasing jawaban dari anggota.

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda sebenarnya dengan
cara menuliskan pada titik-titik yang disediakan !
1.

Sejauh ini nilai hasil belajar yang pernah anda peroleh pada posisi …
(di bawah rata-rata, sesuai rata-rata, di atas rata-rata)

2.

Nilai hasil belajar yang dicapai bila dibandingkan dengan usaha yang telah
anda dilakukan, menunjukkan …
(tidak seimbang, seimbang, lebih dari seimbang)

3.

Dalam setiap anda menyelesaikan tugas-tugas kegiatan belajar
menggambarkan waktu dibandingkan dengan kawan-kawan …
(selalu tertinggal, tepat waktu, lebih cepat)

4.

Ketika beberapa temanmu memperoleh hasil belajar yang tidak sesuai
harapannya, mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti
…
(acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, biasa saja, pemurung,
mudah tersinggung, pemarah, gelisah, sedih atau menyesal)
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5.

Rendahnya hasil belajar yang anda peroleh akibat dari perilaku …
(membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak
mencatat pelajaran, motivasi atau lainnya (sebutkan!)

6.

Sebenarnya perasaan-perasaanmu sebelum melaksanakan pelajaran
adalah …

7.

Kamu akan menentukan rencana tindakan atau kegiatan untuk
memperbaiki atau meningkatkan motivasi setelah kegiatan ini yaitu … .
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A. Model Socratic Qoustion/Dialogue
Socrates (470-399 SM) merupakan salah satu filusuf Yunani, yang
kendati dianggap sebagai salah satu filusuf terhebat dan terpenting yang
pernah ada, dirinya tidak meninggalkan secarik pun tulisan tentang
sesuatu. Xenophon dan Plato-lah yang banyak berjasa mendokumentasikan
pemikiran-pemikiran Socrates, Sang Maha Guru BK

Bimbingan dan

Konseling/Konselor . Socrates hidup sepanjang masa transisi kerajaan Yunani
dan setelah perang Pelloponesia ketika dirinya didakwa, dihukum dan
dieksekusi atas tuduhan merusak pemikiran kaum muda. Socrates banyak
melibatkan peserta didik untuk terus merumuskan pertanyaan dalam
rangka pencarian kebenaran yang tak berujung.
Dalam kacamatanya, pondasi cara pandang peserta didik atau konseli dapat
terbentuk melalui pertanyaan terus menerus yang akan

menyibak

kontradiksi pemikiran sehingga fallacy/penafian terhadap praduga awal
dapat dibuktikan. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai metode
socrates yang dipandang sebagai kontribusinya yang paling bertahan lama
bagi filsafat. Pada perkembangan selanjutnya, metode socrates digunakan
dalam beragam pendekatanan bimbingan dan konseling/terapi, seperti pada
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dari rumpun pendekatan kognitifbehavioral serta pada pendekatan Logotherapy dan Eksistensialisme.
Socrates menemukan suatu cara berfikir yang disebut induksi, yaitu:
menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari
banyak pengetahuan tentang hal khusus. Misalnya: banyak orang yang
menganggap keahliannya (tukang besi, tukang sepatu, pemahat, dll) sebagai
keutamaannya. Seorang tukang besi berpendapat, bahwa keutamaannya
adalah jikalau ia membuat alat-alat dari besi yang baik. Seorang tukang sepatu
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menganggap sebagai keutamaanya, jikalau ia membuat sepatu yang baik.
Demikianlah dengan induksi itu sekaligus ditemukan apa yang disebut definisi
umum. Definisi umum ini pada waktu itu belum dikenal. Socrateslah yang
menemukannya, yang ternyata penting sekali bagi ilmu pengetahuan. Bagi
Socrates definisi umum bukan pertama-tama diperlukan bagi keperluan ilmu
pengetahuan, melainkan bagi etika. Yang diperlukan adalah pengertianpengertian etis, seperti umpamanya: keadilan, kebenaran, persahabatan dan
lain-lainya.
Metode socrates adalah metode yang di dalamnya terjadi dialog antara Guru
BK atau konselor dengan konseli yang memuat pertanyaan-pertanyaan kritis
dengan tujuan membangun pola berpikir kritis konseli, menuntun pada suatu
penemuan baru, membuat konseli ingin tahu lebih jauh dan memahami lebih
dalam, menguji validitas keyakinan konseli dan membuat kesimpulan yang
benar akan suatu objek (Reis, 2003).
Sedikitnya ada 4 (empat) komponen penting yang harus hadir dalam
penerapan metode Socrates, yaitu:
1.

Metode socrates menggunakan pertanyaan untuk menguji, nilai,
prinsip dan keyakinan yang dianut peserta didik/konseli

2.

Metode Socrates difokuskan pada pendidikan moral, tentang
bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup

3.

Metode socrates mempersyaratkan lingkungan kelas pembelajaran
atau pembimbingan yang berciri ketidak nyamanan-produktif
(productive discomfort). Dalam hal ini peserta didik atau konseli
diajak untuk terus penasaran dan ingin-tahu dengan menjawab dan
mempertanyakan kembali jawabannya sendiri atas pertanyaan
yang dilontarkan Guru BK Bimbingan dan Konseling/Konselor

4.

Metode Socrates paling baik digunakan untuk memperlihatkan
kompleksitas, kesulitan dan ketidakmenentuan situasi daripada
untuk mendapatkan fakta tentang situasi (Reis, 2003).
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Dalam metode Socrates, suatu pengalaman pembelajaran atau pembimbingan
diposisikan sebagai sebuah dialog bersama antara Guru BK atau konselor
dengan peserta didik atau konseli dalam hal keduanya bertanggung jawab
menghantarkan dialog ke arah yang lebih mendalam melalui bertanya
(questioning). Asumsinya, berpikir hanya bisa terjadi dengan penyusunan
pertanyaan, bukan dengan pembuatan

jawaban.

Hanya

peserta

didik/konseli yang dapat mengemukakan pertanyaanlah yang betul-betul
berpikir dan belajar. Kualitas pertanyaan peserta didik atau konseli pun
menentukan kualitas berpikirnya (Elder & Paul, 1998).
Semakin kritis pernyataan yang dikemukan seorang peserta didik/konseli,
maka semakin kritis pula proses berpikir dan belajar yang sedang dijalaninya.
Begitu pula sebaliknya. Karena itulah, metode Socrates dipandang memiliki
hubungan

yang

erat dengan keterampilan berpikir kritis. Di satu sisi,

keterampilan berpikir kritis menyediakan pandangan yang komprehensif
tentang cara memfungsikan pikiran. Sementara di sisi lain, metode socrates
memanfaatkan pandangan tersebut sebagai bahan untuk merumuskan
pertanyaan yang esensial dalam pencarian makna dan kebenaran (Elder &
Paul, 1998).
Guru BK Bimbingan dan Konseling/Konselor sebagai pemimpin dialog,
mengajukan pertanyaan menyelidik/investigatif yang ditujukan sebagai
upaya menguak nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk dan mendukung
pernyataan peserta didik atau konseli dalam suatu proses Socratic inquiry
pada pembimbingan. Selanjutya para peserta didik atau konseli juga
menjawab dan mengemukakan pertanyaan kepada Guru BK atau konselor
maupun diantara kawannya satu sama lain. Alih-alih langsung menjawab
pertanyaan peserta didik/konseli, Guru BK atau konselor pengguna metode
socrates kembali mengajukan pertanyaan yang menantang kemampuan
berpikir kritis peserta didik/konseli. Melalui deretan dan saling sahut
pertanyaan, peserta didik atau konseli dapat terlatih untuk memperjelas ide-
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ide mereka sendiri serta mengartikan konsep konsep-konsep yang mereka
utarakan secara lebih mendetail. Dengan cara itu pula, peserta didik atau
konseli dapat mencapai pemahaman yang mendalam mengenai suatu konten
materi

bidang

studi/layanan karena dirinya menemukan saripati

pemikirannya sebagai hasil dari konflik kognitif yang terselesaikan (Johnson
& Johnson, 2002).
Sebagai catatan, pertanyaan yang dimunculkan Guru BK atau konselor dan
diharapkan muncul dari peserta didik/konseli bukannya pertanyaan yang
ditujukan untuk mengumpulkan atau mengklarifikasi suatu informasi.
Pertanyaan dalam metode Socrates dirumuskan berdasarkan aturan
tertentu (saintifik) yang seringkali menuntut keterampilan dan pengalaman
Guru BK Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam menentukan konteks
layanan yang tepat bagi proses inquiry maupun waktu penggunaannya.
Karena itu, metode Socrates juga dapat dipandang secara
sebagai

ilmu

sekaligus

seni

memformulasi

dan

sederhana

menggunakan

pertanyaan Socrates untuk mengarahkan peningkatan kesadaran diri dan
kedalaman pandangan

terhadap

kebebasan

diri

sehingga

peserta

didik/konseli dapat mulai mengambil tanggung jawab (Marshall, 2011).
Tampak jelas bahwa metode Socratic, “berbeda” dengan pengajaran
pada umumnya.
berlangsung

Dalam

secara

penerapan

interaktif

metode

dimana

Sokrates,

Guru

situasi inquiry

Bimbingan

dan

Konseling/Konselor lebih banyak berperan sebagai pemandu diskusi dan
bukan sebagai “orang bijak di atas panggung” (the sage on the stage) dengan
pengetahuan yang paling benar. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
dalam Socratic inquiry bukan pula penyuplai ilmu pengetahuan yang mengisi
pikiran-pikiran kosong peserta didik/konseli yang sebagian besar menjadi
pasif dengan fakta dan kebenaran yang tidak dapat terbantahkan karena
dihasilkan dari rangkaian studi atau verifikasi bertahun-tahun. Sedikitnya ada
lima ketentuan umum perumusan pertanyaan dalam metode Socrates, yakni:
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1.

Pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk memperluas rentang
pemikiran lebih jauh dan bersifat spesifik

2.

Pertanyaan-pertanyaan dirumuskan sebagai pertanyaan terbuka
(open-ended) bukan pertanyaan tertutup (closed)

3.

Pertanyaan-pertanyaan memiliki orientasi menggali pemikiran
(thinking-oriented) bukan untuk menguak perasaan (feelingoriented)

4.

Pertanyaan-pertanyaan lahir dari situasi kekinian atau masa lalu,
namun tetap ditujukan untuk perencanaan masa depan

5.

Pertanyaan-pertanyaan

yang dirumuskan

merupakan

upaya

memfasilitasi beberapa hal, antara lain:
a.

penemuan diri (aspek pengetahuan),

b.

pembuatan pilihan (aspek keputusan),

c.

penentuan keunikan diri (aspek kebermaknaan personal),

d.

tanggung jawab,

e.

transendensi diri, dan

f.

pengklarifikasian kebutuhan dan nilai (Marshall:2011).

Pada situasi layanan yang optimal, tidak ada argument atau pembatasan
waktu yang ditentukan sebelumnya oleh Guru BK atau konselor yang berusaha
untuk memimpin peserta didik/konseli. Mereka yang berlatih metode
socrates tidak menggunakan bahan tayang elektronik, tanpa rencana
pembelajaran atau pembimbingan, dengan kelompok/kelas peserta didik
atau konseli yang mengikuti dialog kemanapun arahnya (Reis, 2003). Namun
hal tersebut akan berbeda dengan penerapan metode socrates oleh Guru
Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam layanan Bimbingan klasikal,
maupun konseling individual/kelompok pada

setting pendidikan formal.

Terdapat empat langkah kegiatan dalam tahap kegiatan inti yang perlu
diimplementasikan oleh Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor yang akan
menggunakan metode socrates, yakni:
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FASE
Experience

KEGIATAN
Peserta Didik/Konseli

KEGIATAN
Guru BK/Konselor

Mengekspresikan perasaan- Melaksanakan konseling
perasaan kecemasan, rasa

(action) yang

tidak aman, minder, rasa

diorientasikan untuk

terancam dan rasa lainnya

memfasilitasi peserta

yang menjadi beban

didik atau konseli

psikologisnya dan

mengungkapkan perasaan

menyebabkannya

melalui naïve questioning

kehilangan kemampuan
berpikirnya secara
independen melalui suatu
proses mengalami aktivitas
dan/atau dialog (do ).
Identify

Bercermin atau melihat

Melakukan identifikasi

(look) ke dalam dirinya

dan refleksi pengalaman

dengan mengaitkan antara

peserta didik atau konseli

proses pengalaman dengan

selama proses

keadaan dirinya. Usai,

eksperientasi

melakukan proses

pertanyaan-pertanyaan

pengalaman tersebut,

reflektif (reflection 1 )

melalui

peserta didik atau konseli
mengungkapkan pikiran
dan perasaan tentang
proses eksperientasi yang
merepresentasikan kondisi
psikologis dan persoalan
yang dihadapinya
(whathappened)
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Analyze

Merefleksikan (reflect) dan Mengajukan
memikirkan
kaitan

(think

antara

bimbingan

) reflektif mengenai hal-hal

proses yang perlu dilakukan untuk

dan konseing memperbaiki kekurangan

dengan kondisi psikologis diri
yang

pertanyaan

setelah

sedang dialaminya proses

menjalani
experience

sehingga dapat dimanfaatan (reflection2).
untuk menyusun rencana
perbaikan atas kelemahankelemahannya
Generaliza

Membuat rencana (plan)

Mengutarakan pertanyaan

tion

perbaikan terhadap

reflektif tentang rencana

kekurangan-

tindakan dan cara peserta

kekurangannya. Rencana

didik atau konseli

perbaikan ini dapat

memperbaiki kelemahan-

diimplementasikan dalam

kelamahan

kehidupan sehari-hari di

(reflection 3 )

dirinya

luar setting layanan.
Sumber: Marshall (2011, Rusmana (2008)

B. Motivasi Belajar
1.

Pengertian Motivasi
Perilaku individu dipahami sebagai tindakan yang tidak berdiri
sendiri, selalu ada hal yang mendorongnya dan tertuju pada suatu
tujuan yang hendak dicapainya. Dorongan untuk mencapai yujuan
tersebut sering lebih dikenal dengan sebutan motivasi. Sehingga
motivasi

228

merupakan

keadaan

internal

yang membangkitkan,

mengarahkan, dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan
tertentu. Motivasi merupakan kondisi psikologis berupa keinginan
seseorang yang meningkatkan rangsangan untuk melakukan
tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan
seseorang berperilaku. Secara sederhana motivasi atau dorongan
perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan tiga pertanyaan pokok
yaitu : Apa (What), Bagaimana (How), dan Mengapa (Why).
Apa (What), Apa yang ingin dicapai atau tujuan individu yang
hendak diperoleh. Bagaimana (How), bagaimana mencapai dan
Mengapa (Why) mengapa individu ingin mencapainya. Motivasi
sebagai salah satu komponen pembelajaran yang terpenting.
Mc. Donald berpendapat bahwa motivasi adalah perubahan
energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya
“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.
Dari

pengertian

tersebut

terdapat

tiga

elemen/ciri

pokok

dalam motivasi yang mengawali terjadinya perubahan energy,
ditandai dengan adanya feeling dan dirangsang karena adanya
tujuan.
Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam
diri seseorang yang mendorong dan mengarah minat belajar untuk
mencapai suatu tujuan belajar. Dengan motivasi belajar peserta didik
dapat

melakukan

kegiatan

belajar,

menambah

ketrampilan,

pengalaman untuk mencapai prestasi belajar lebih baik. Peserta didik
bersungguh–sungguh belajar karena termotivasi meningkatkan
prestasi, mendapat kedudukan dalam jabatan, menjadi politikus, dan
memecahkan masalah. Motivasi akan tumbuh dan berkembangan
disebabkan dorongan oleh kebutuhan (need) seseorang. Sehingga
dalam belajar motivasi sangat diperlukan agar aktifitas belajar
berlangsung dengan baik.
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Anita woolfolk membedakan motivasi terbagi atas dua
berdasarkan tumbuhnya motivasi itu sendiri, yaitu:
a. Motivasi Intrinsik
Kecenderungan alamiah untuk mencari dan menaklukkan
tantangan ketika kita mengejar kepentingan pribadi dan
menerapkan kapabilitas (Deci & Ryan, 1985; Reeve, 1996). Bila
kita

termotivasi

secara

intrinsik,

kita

tidak

membutuhkan insentif atau hukuman, karena kegiatan itu
sendiri rewarding/bermanfaat.
b. Motivasi Ekstrinsik
Melakukan suatu kegiatan karena maksud tertentu; untuk
mendapatkan nilai, menghindari hukuman, membuat Guru BK
senang, atau alasan lain yang hanya sedikit sekali hubunganya
tugas itu sendiri. Kita tidak benar-benar tertarik dengan
kegiatanya karena kegiatan itu sendiri; kita hanya peduli dengan
apa yang akan kita dapatkan.
2.

Fungsi Motivasi Dalam Pembelajaran
Motivasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama mengarahkan
atau directional function, dan kedua mengaktifkan dan meningkatkan
kegiatan atau activating and energizing function. Dalam mengarahkan
kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu
dari sasaran yang akan dicapai. Kuat lemahnya motivasi sangat
mempengaruhi kuat lemahnya perbuatan atau kegiatan untuk
mencapai tujuan. Sehingga motivasi memiliki fungsi kesungguhsungguhan, terarah, dan penuh semangat, sehingga kemungkinan
akan berhasil lebih besar.

3.

Penerapannya Teori Motivasi Dalam Pembelajaran, antara lain :
a.

Teori Kebutuhan
Teori kebutuhan dikembangkan oleh Abraham H. Moslow,

gagasan ini lebih lanjut dan dikenal dengan sebutan hierarki
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kebutuhan. Dalam karyanya: A Theory on Human Motivationof 1943,
merumuskan hierarki kebutuhan manusia dalam teorinya dan
berpendapat bahwa ketika kebutuhan dasar terpenuhi (bawah
piramida), manusia mengembangkan kebutuhan dan keinginan yang
lebih tinggi (bagian atas piramida).
Skala kebutuhan Maslow sering digambarkan sebagai piramida
yang terdiri dari lima tingkat: empat tingkat pertama dapat
dikelompokkan sebagai 'kebutuhan defisit' (primordial); pada tingkat
yang lebih tinggi ia menyebutnya "realisasi diri," "motivasi
pertumbuhan,"

atau

"perlu." "Perbedaannya

adalah

bahwa

sementara kebutuhan defisit dapat dipenuhi, kebutuhan untuk
menjadi kekuatan pendorong yang berkelanjutan."
Ide dasar hierarki ini adalah bahwa kebutuhan tertinggi hanya
menjadi perhatian kita ketika kebutuhan piramida yang lebih rendah
telah terpenuhi. Kekuatan pertumbuhan memunculkan gerakan ke
atas dalam hierarki, sementara kekuatan regresif mendorong
kebutuhan yang lebih dulu menuruni hierarki. Menurut piramida
Maslow kita akan memiliki kebutuhan fisiologis dasar untuk
mempertahankan homeostasis (terkait dengan kesehatan), yaitu:
Kebutuhan akan udara, air, makanan dan seks, dia menepatkan lima
lapisan kebutuhan yang lebih lugas: kebutuhan fisiologi, kebutuhan
rasa aman, kebutuhan cinta dan rindu, kebutuhan harga diri dan
kebutuhan untuk aktualisasi diri.
b.

Teori Berprestasi
McClelland

mengemukakan

bahwa

teori

motivasi

berhubungan erat dengan konsep belajar. Ia berpendapat banyak
kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan yaitu: Kebutuhan
prestasi (need for achievement), kebutuhan akan afiliasi (need for
affiliation), dan kebutuhan akan kekuasaan (need for fower).
c.

Teori Alderfer (ERG)
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Teori Alderfer mengenalkan akronim “ERG”. Akronim “ERG”
dari tiga istilah yaitu: E = Existence (kebutuhan akan eksistensi), R =
Relatedness (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan
G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan). Teori ”ERG” Apabila
dijabarkan lebih lanjut dapat dicermati akan tampak sebagai berikut:
1) Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar
pula keinginan untuk memuaskanya;
2) Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi”
semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah
dipuaskan;
3) Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya
lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan
kebutuhan yang lebih dasar.
d.

Teori Dua Faktor
Kontribusi berikutnya tentang motivasi berasal dari Herzberg.

Kontribusi penting yang telah disumbangkan adalah pemahaman
motivasi tentang teori yang dikenal dengan “model dua faktor” dari
motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau
“pemeliharaan”.
e.

Teori Penerapan Tujuan (goal setting theory)
Edwin locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan

memiliki empat macam mekanisme motivasional yakni:
1)

tujuan-tujuan mengarahkan perhatian;

2)

tujuan-tujuan mengatur upaya;

3)

tujuan-tujuan meningkatkan persistensi; dan

4)

tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana
kegiatan.

f.

Teori Keadilan
Banyak orang menyebut teori ini sebagai teori keseimbangan

atau keadilan.
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Dengan pandangan manusia terdorong untuk

menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dilakukan dengan
imbalan yang diterima. Artinya, seseorang akan berbuat lebih besar
tergantung persepsi mereka terhadap imbalan yang diterimanya. Ada
dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:
1) Seorang berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau
2) Mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
g.

Teori Harapan (Teori Victor H. Vroom)
Teori harapan (expectancy) memiliki tiga asumsi pokok:
1) Setiap orang percaya bahwa ia berperilaku dengan cara
tertentu ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut
sebuah harapan hasil (out come expectancy).
2) Setiap hasil mempunyai nilai dan daya tarik, atau daya tarik
bagi orang tertentu. Ini disebut dengan valiancy (valence)
3) Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai
beberapa sulit mencapai hasil tersebut.

h.

Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku
Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas
dimuka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi,
Perilakunya seseorang didasarkan pada kebutuhannya dan
bardasarkan persepsinya. Sehingga teori ini bersifat sangat
subyektif.

i.

Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi
Setiap model motivasi mempunyai kelebihan dan
kekurangan serta tidak ada yang sempurna. Bertitik tolak dari
pandangan tersebut para ilmuwan terus menerus berusaha
mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik,
sehingga berupaya menggabung berbagai kelebihan modelmodel tersebut menjadi satu model. Pada akhirnya menemukan
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kesepakatan di kalangan para pakar bahwa model tersebut
ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan
dengan prestasi seseorang individu.
Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal
maupun eksternal.
1) Motivasi pengaruh faktor internal adalah:
a) persepsi seseorang mengenai diri sendiri;
b) harga diri;
c)

harapan pribadi;

d) kebutuhan;
e) keinginan;
f)

kepuasan kerja;

g) prestasi kerja dihasilkan
2) Motivasi pengaruh faktor eksternal, antara lain;
a) jenis dan sifat pekerjaan;
b) kelompok kerja dimana seseorang bergabung;
c)

Organisasi tempat bekerja;

d) situasi lingkungan pada umunya;
e) Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.
4.

Faktor Penting yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Peserta
didik/Konseli.
Motivasi belajar yang tinggi tidak dimiliki oleh semua peserta
didik/konseli memiliki tinggi. Hal ini dibutuhkan Guru BK untuk
memberikan layanan yang dapat meningkatkan motivasi belajar
kepada konseli. Sebab motivasi belajar memiliki peranan yang
penting dalam mendorong kesuksesan belajar pada konseli. Dengan
demikian konselor perlu memahami hal-hal yang mempengaruhi
motivasi belajar peserta didik/konseli agar memiliki kemampuan
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untuk memenuhi dan mengatasi semua masalah yang ada di dalam
faktor motivasi. Jika semua faktor sudah saling mendukung, maka
proses belajar konselipun akan berjalan dengan baik.
a. Faktor Internal
Faktor ini berasal dari dalam diri individu yang terbagi menjadi
dua, yakni faktor fisik yang meliputi kesehatan jasmani dan keadaan
fungsi-fungsi fisiologis dan faktor psikologis yang meliputi minat,
kecerdasan, dan persepsi.
1) Faktor Fisik
Agar proses belajar konseli berjalan optimal, maka dibutuhkan
fisik yang sehat. Apabila kondisi fisik peserta didik/konseli
terganggu, misalnya demam, pilek, pusing, batuk dan sebagainya,
maka tak heran jika konseli merasa cepat lelah, tidak bergairah,
dan tidak bersemangat dalam belajar. Selain itu, kekurangan
asupan gizi juga bisa mengakibatkan tubuh lesu, cepat
mengantuk, konsentrasi menurun, dan sebagainya. Oleh sebab itu,
Ibu harus menjaga kesehatan konseli dan juga penuhi asupan
nutrisi yang lengkap dan seimbang, agar badan kondisi fisik
konseli tetap sehat dan kuat, serta pikiran pun selalu segar dan
bersemangat.
Tak hanya itu, adanya kelainnan pada fisik, seperti buta, tuli,
patah kaki, lumpuh dan sebagainya, juga bisa mempengaruhi
aktivitas

seseorang

untuk

melakukan

interaksi

dengan

lingkungan dalam proses pembelajaran. Panca indera yang baik
akan mempermudah seseorang dalam mengikuti proses belajar di
sekolah.
2) Faktor Psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi motivasi belajar peserta
didik/konseli berhubungan dengan hal-hal yang mendorong atau
menghambat aktivitas belajar konseli. Faktor yang mendorong
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aktivitas belajar konseli, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, ingin
mendapat simpati dari orang tua, Guru BK , dan teman- teman,
ingin memperbaiki kegagalan, dan perasaan aman jika telah
menguasai pelajaran. Adapun hal-hal yang menghambat aktivitas
belajar konseli adalah, tidak menyenangi mata pelajaran tertentu,
merasa tidak aman dan nyaman, dan juga perasaan takut, cemas,
dan gelisah.
b. Faktor Eksternal
Faktor yang berasal dari luar individu ini terbagi menjadi dua,
yakni faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor eksternal ini
berasal dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, baik
lingkungan sosial maupun nonsosial.
1) Faktor Sosial
Pengaruh lingkungan sosial pada umumnya bersifat positif
dan tidak memberikan paksaan yang meliputi keluarga, Guru
BK dan teman konseli. Proses belajar akan berlangsung
dengan baik, apabila Guru BK mengajar dengan cara yang
menyenangkan, seperti bersikap ramah, memberi perhatian
pada semua konseli, serta selalu membantu peserta
didik/konseli yang mengalami kesulitan belajar. Begitu pula,
pada saat dirumah konseli tetap mendapat perhatian dari
orang tua, baik perhatian material dengan menyediakan
sarana dan prasarana belajar, serta perhatian non-material
yakni kasih sayang yang akan membuat konseli merasa aman,
nyaman dan percaya diri saat belajar.
Selain itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan konseli
dengan

teman-temannya

juga

diperlukan

ekstra

pengawasan. Jangan sampai konseli terbawa dalam suasana
belajar yang negatif akibat mendapat pengaruh buruk dari
teman-temannya. Sebab, pengaruh dari teman bergaul lebih
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cepat diterima dalam jiwa konseli. Pada akhirnya lingkungan
masyarakat ikut andil dalam membentuk perkembangan
kepribadian konseli, sebab ia akan selalu berinteraksi dengan
lingkungannya. Oleh karena itu pengawasan dan bimbingan
dari orang tua perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran
peserta didik/konseli.
2) Faktor Non-Sosial
Faktor lingkungan non-sosial berasal dari luar individu
peserta didik/konseli, yakni dari lingkungan konseli, seperti
rumah dan sekolah. Keadaan rumah dan sekolah juga sangat
mempengaruhi motivasi belajar konseli. Dimulai dari kondisi
rumah yang nyaman dan suasana yang tenang dan damai
akan sangat menunjang kegiatan belajar konseli. Oleh karena
itu, sebaiknya jaga selalu kebersihan rumah dan hindari
suasana rumah yang tegang, akibat sering ribut dan cekcok.
Hal ini bisa menyebabkan konseli merasa tidak nyaman dan
bosan atau malas untuk belajar di rumah. Ciptakan suasana
yang tenang, tentram dan penuh kasih sayang untuk konseli
agar ia merasa betah di rumah dan bisa konsentrasi dalam
belajar. Begitu pula dengan suasana di sekolah juga harus
menyenangkan. Metode belajar yang diajarkan Guru BK di
kelas juga sangat mempengaruhi motivasi belajar konseli.

C. Bimbingan Klasikal
Pengertian
Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada
sejumlah peserta didik/konseli dalam satu rombongan belajar dan
dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara Guru BK atau konselor
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dengan peserta didik/konseli. Metode bimbingan klasikal antara lain diskusi,
bermain peran, dan ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu
strategi layanan dasar serta layanan peminatan dan perencanaan indivual
pada komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal
diberikan kepada semua peserta didik/konseli dan bersifat pengembangan,
pencegahan, dan pemeliharaan.

Dalam pelaksanaan bimbingan klasikal, Guru BK

atau konselor perlu

menyusun RPL dan laporan pelaksanaan bimbingan klasikal.

Tujuan
Kegiatan

layanan

didik/konseli

bimbingan

dapat

klasikal

mencapai

bertujuan

kemandirian

membantu peserta

dalam

kehidupannya,

perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar,
dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan dan perilaku.
Setelah diberikan layanan bimbingan klasikal secara rinci bertujuan agar
peserta didik/ konseli :
a. Memiliki pemahaman dan kesadaran diri tentang diri dan
lingkungannya baik dalam seting keluarga, sekolah maupun
masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta seni,
b. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan ketrampilan hidup
sesuai dengan tuntutan perkembangan era global,
c. Memiliki kemampuan untuk memfungsikan cipta-rasa-karsa
secara seimbang dan selaras dalam kehidupannya,
d. Memiliki

kemampuan

untuk

memenuhi

kebutuhan

perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier
peserta didik secara utuh.
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Sasaran bimbingan layanan klasikal adalah semua peserta didik berdasarkan
kompetensi yang akan diberikan dan dilakukan secara klasikal. Sebelum
melaksanakan layanan bimbingan klasikal Guru BK bimbingan konseling
perlu membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL).
Rasional Pemilihan Bimbingan Klasikal.
Pendekatan ini dipilih karena jumlah rasio Guru BK dengan peserta didik
cukup besar yaitu 1:150. Bahkan di lapangan rasio Guru BK dengan peserta
didik 1:250. Selain itu layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu
strategi yang dapat menjangkau seluruh peserta didik dan bersifat
pengembangan, pencegahan dan pemeliharaan.
Pemilihan metode layanan bimbingan klasikal disesuaikan dengan topik
layanan dan karakteristik peserta didik/konseli, antara lain: diskusi, bermain
peran, dan ekspositori. Disamping efisiensi pemberian layanan, dalam layanan
bimbingan klasikal juga memiliki berbagai manfaat yang dapat diperoleh
melalui layanan bimbingan klasikal, antara lain :
a.

Terjalinnya hubungan emosional antara Guru BK

dengan

peserta didik yang bersifat mendidik dan membimbing.
b.

Terjadinya komunikasi langsung antara Guru BK dengan peserta
didik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dapat
menyampaikan permasalahan kelas atau curhat dikelas.

c.

Terjadinya tatap muka, dialog dan observasi Guru BK terhadap
kondisi peserta didik dalam suasana belajar dikelas.

d.

Pemahaman terhadap pikiran, perasaan, kehendak dan perilaku
peserta didik sebagai upaya pencegahan, penyembuhan,
perbaikan, dan pemeliharaan pengembangan.
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Langkah-Langkah
a.

Persiapan
1) Mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas/minggu untuk
ditetapkan pimpinan sekolah sesuai kalender akademik SMP.
2) Mempersiapkan topik materi bimbingan klasikal, yang dirumuskan
berdasarkan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik
(SKKPD) (Ditjen PMPTK,2007), masalah yang dihadapi peserta
didik/konseli yang diases menggunakan AUM atau DCM, dan
instrumen lain yang relevan.
3) Menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal
dengan menggunakan

sistematika sebagaimana disajikan dalam

format RPL.
4) Mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan
klasikal yang akan diberikan;
b.

Pelaksanaan
1) Melaksanakan layanan bimbingan klasikal sesuai jadwal dan materi
yang telah dirancang.
2) Mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan
klasikal yang telah diberikan
3) Mencatat peristiwa dan atau hal-hal yang perlu perbaikan dan atau
tindak lanjut setelah layanan bimbingan klasikal dilaksanakan

c.

Evaluasi dan tindak lanjut
1) Melakukan evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal yang telah
diberikan.
2) Menetapkan materi evaluasi untuk mengukur perubahan yang
dicapai oleh peserta didik
3) Menetapkan prosedur dan standar evaluasi
4) Menyusun instrumen evaluasi
5) Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi
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d.

Analisis hasil evaluasi:
1) Menetapkan norma satau standart analisis
2) Melakukan analisis
3) Menafsirkan hasil analisis

e.

Tindak lanjut:
1) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
2) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait
3) Melaksanakan rencana tindak lanjut.

f.

Laporan kegiatan:
1) Menyusun laporan
2) Menyampaikan laporan
3) Mendokumentasikan laporan

D. Metode Layanan
Berbagai metode atau teknik yang merupakan suatu cara untuk
meningkatkan layanan dalam rangka mengembangkan cara belajar peserta
didik atau konseli agar aktif. Beberapa Metode yang digunakan antara lain:
1. Metode Discovery
Model Discovery Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran
yang dimana peserta didik atau konseli disajikan konsep atau prinsip
dasar, peserta didik atau konseli diharapkan bersedia mengamati,
mencerna, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan,
sampai pada pembuatan kesimpulan. Sebagaimana pendapat Bruner,
bahwa: “Discovery Learning can be defined as the learning that takes
place when the student is not presented with subject matter in the final
form, but rather is required to organize it him self” (Lefancois dalam
Emetembun, 1986:103). Ide dasar Bruner ialah pendapat dari Piaget
yang menyatakan bahwa peserta didik/konseli harus berperan aktif
dalam belajar di kelas Metode Discover adalah proses mental dimana
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peserta didik atau konseli mampu mengasimilasikan sesuatu konsep
atau prinsip. Proses mental tersebut antara lain: mengamati,
mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan,
menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.
Menurut Encylopedia of Educational Research, penemuan merupakan
suatu strategi yang unik dapat disampaikan oleh Guru BK atau
konselor dalam berbagai cara, termasuk mengajarkan keterampilan
menyelidiki dan memecahkan masalah sebagai alat bagi peserta didik
atau konseli

untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa metode discovery, adalah cara
mengajar yang melibatkan peserta didik atau konseli dalam proses
kegiatan mental tersebut melalui tukar pendapat, baik dengan
diskusi, seminar, membaca sendiri, agar peserta didik/konseli dapat
belajar sendiri (Roestijah, 2008).
Beberapa alasan para Guru BK atau konselor memilih menerapkan
metode discovery ini adalah:
a.

Merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar
peserta didik atau konseli agar aktif.

b.

Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil
yang diperoleh akan tahan lama dan menetap dalam ingatan

c.

Peserta didik menemukan pengertian sendiri yang betul-betul
dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi
lain.

d.

Dengan discovery peserta didik/konseli belajar menguasai
salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya
sendiri.

e.

Dengan menggunakan discovery ini juga, peserta didik/konseli
belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan problem
yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam
kehidupan bermasyarakat.
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Selanjutnya Bruner (dalam Dahar, 1996) mengemukakan, bahwa
belajar discovery membangkitkan keingintahuan peserta didik atau
konseli , menciptakan situasi belajar menjadi lebih merangsang,
memberi motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawabanjawaban. belajar discovery juga mengajarkan keterampilanketerampilan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain
dan meminta para peserta didik atau konseli untuk menganalisis dan
memanipulasi informasi, tidak hanya menerima saja.
2. Metode Inquiry
Metode inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang
berperan penting dalam membangun paradigma pembalajaran yang
menekankan pada keaktifan belajar peserta didik/konseli. Metode
Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk
mencari atau memahami informasi. Gulo dalam Trianto (2007)
menyatakan strategi Inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar
yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik
atau konseli untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis,
logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuan dengan penuh rasa percaya diri.
Trianto (2007) menyatakan bahwa sasaran utama kegiatan
pembelajaran inquiry adalah:
a. Keterlibatan peserta didik atau konseli secara maksimal dalam
proses kegiatan belajar.
b. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan
pembelajaran.
c. Mengembangkan sikap rasa percaya diri peserta didik atau
konseli tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry.
3. Metode Discovery-Inquiry
Metode discovery-inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang
banyak melibatkan peserta didik atau konseli dalam proses-proses
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mental dalam rangka penemuannya. Istilah asing yang sering
digunakan untuk metode ini ialah discovery yang berarti penemuan,
dan inquiry yang berarti mencari. Amien (1987) menjelaskan bahwa
pengajaran discovery harus

meliputi

pengalaman-pengalaman

belajar untuk menjamin peserta didik atau konseli
mengembangkan

proses-proses discovery.

Dengan

dapat
kata

lain, inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang
digunakan dengancara lebih dewasa. Sebagai tambahan pada prosesproses discovery, inquirymengandung proses-proses mental yang
lebih tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan problema sendiri,
merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan
menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap
objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya.
Metode discovery-inquiry adalah suatu metode pembelajaran yang
dikembangkan agar peserta didik atau konseli dapat menemukan
proses mentalnya untuk dapat menemukan suatu konsep atau
prinsip berdasarkan proses inquirynya dari pertanyaan, fakta,
kesimpulan, dan generalisasi yang berupa merancang eksperimen,
menganalisis data dan menarik kesimpulan sendiri.
Metode discovery-inquiry ini, National Science Teachers Association
Amerika

Serikat

karakteristik

mengemukakan
metode

pendapatnya

pembelajaran

mengenai

menggunakan

metode discovery-inquiry, yaitu bahwa discovery-inquiry memiliki
ciri-ciri tertentu, antara lain:
a.

Questioning and formulating solvable problems, yaitu adanya
rumusan pertanyaan dan suatu permasalahan yang dapat
diselesaikan.

b.

Reflecting on, and constructing knowledge from data, yaitu
melakukan refleksi dan membangun pengetahuan dari data.
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c.

Collaborating and exchanging information while seeking solution,
yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama dan saling tukar
informasi untuk memecahkan masalah atau menjawab
pertanyaan.

d.

Developing concepts and relations from empirical data, yaitu
mengembangkan konsep dan hubungannya dari data empiris.

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode discovery-inquiry,
diantaranya berdasarkan Amien (1987) mengemukakan bahwa
metode discovery-inquiry memiliki tiga tahap pembelajaran, yaitu:
a.

Tahap diskusi, peserta didik atau konseli
beberapa

pertanyaan

dari

Guru

mendiskusikan

Bimbingan

dan

Konseling/Konselor .
b.

Tahap proses, merupakan tahap inti kegiatan pembelajaran,
Guru BK atau konselor mengarahkan peserta didik atau konseli
untuk melakukan percobaan untuk menemukan konsep yang
benar.

c.

Tahap pemecahan masalah, peserta didik atau konseli diminta
untuk membandingkan hasil diskusi sebelum observasi (konsep
awal peserta didik atau konseli ) dengan hasil kegiatan
observasi.

Namun keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada metode
pembelajaran, tetapi juga harus ada alat atau media sebagai alat
bantu pembelajaran. Hal ini agar dapat mengefektifkan pencapaian
tujuan dalam proses belajar mengajar.
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A. Refleksi Kegiatan
Lembar Refleksi Kegiatan Bimbingan klasikal
Petunjuk :
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom
skor sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan Bimbingan klasikal
yang dilakukan!

No

PERNYATAAN

1

Materi yang disampaikan dalam Bimbingan

SKOR
1

2

3

4

klasikal dibutuhkan peserta didik
2

peserta didik atau konseli terlibat aktif dalam
kegiatan layanan

3

peserta didik atau konseli tertarik dengan
media yang digunakan

4

peserta didik atau konseli senang mengikuti
kegiatan Bimbingan klasikal yang dilakukan

5

Kegiatan Bimbingan klasikal memberikan
manfaat bagi peserta didik

6

Alokasi waktu dalam pelaksanaan Bimbingan
klasikal mencukupi.
CATATAN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................
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Setiap peserta didik/konseli dilahirkan dengan potensi dan kemampuan yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Potensi tersebut tidak dapat
disamaratakan antar peserta didik/konseli. tersebut antara satu peserta
didik/konseli berbeda dengan peserta didik/konseli yang lain. Kondisi yang
terjadi pada seorang peserta didik/konseli dengan

rendahnya motivasi

belajar adalah ketika seorang peserta didik/konseli tidak mampu mencapai
satu prestasi tertentu yang dimana peserta didik/konseli tersebut sebenarnya
memiliki potensi yang baik untuk mencapai prestasi-prestasi yang harus
mereka capai.
Banyak keadaan yang dapat menyebabkan seorang peserta didik/konseli
menjadi rendahnya motivasi belajar, diantaranya adalah: pengalaman belajar
peserta didik/konseli yang tidak menyenangkan ketika berada dikelas, gaya
belajar konseli yang berbeda dengan gaya mengajar Guru BK dan Guru BK
tidak men-tolerir perbedaan itu, tekanan dari orangtua yang mungkin bagi
peserta didik/konseli menjadi suatu yang membuat mereka frustasi sehingga
mengakibatkan prestasi buruk, dan masih banyak lagi hal yang dapat
menyebabkan peserta didik/konseli menjadi seorang rendahnya motivasi
belajar.
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memperbaiki kondisi
seorang peserta didik/konseli dengan rendahnya motivasi belajar adalah:
menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta
didik/konseli, memberi respon positif terhadap semua kebutuhan peserta
didik/konseli, menyeimbangkan antara kegiatan bersama dan kegiatan yang
bersifat individual, bekerjasama dengan orangtua, dan terbuka kepada setiap
peserta didik/konseli mengenai kondisi dan keadaan mereka.
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Proses konseling yang tercapai dengan baik sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan konseli dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian
disarankan kepada Guru BK atau konselor untuk dapat selalu membenahi dan
memperbaiki dirinya kearah yang labih baik dan lebih berani memilih
berbagai alternatif bantuan layanan serta mendekatkan diri pada Yang Maha
Kuasa serta memperkuat ilmu agama sehinga konseling lebih berjalan dengan
baik serta sesuai dengan kaidah kelimuan konseling dan kaidah agama.
Keberhasilan konseling juga dapat mendorong timbulnya kepercayaan
publik/public trust terhadap diri seorang konselor.
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Pemberian umpan balik (feedback) harus dilakukan oleh konselor untuk
menyampaikan kepada konseli dalam bentuk verbal maupun non verbal.
Umpan balik sangat mempengaruhi terhadap kegagalan atau keberhasilan
konseling. Secara tidak disadari bagaimana kata-kata, sikap, dan tindakan
konselor mampu mempengaruhi konseli. Konselor menyampaikan sendiri
perasaan/pikiranya kepada konseli mengenai sikap konseli dalam proses
konseling berlangsung atau mengenai kemajuan yang telah dicapai konseli
selama proses konseling.
Umpan balik yang dilakukan konselor harus dalam dua bentuk, yaitu: verbal
maupun non verbal.
1. Verbal
a. Pembukaan (Opening), Keterampilan yang harus dimiliki oleh
konselor untuk membuka ataupun memulai komunikasi/ hubungan
dalam proses konseling
b. Penerimaan (Acceptance), keterampilan yang harus dimiliki oleh
konselor untuk menunjukkan minat atau suatu ketertarikan dan
pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh kliennya.
c. Pengulangan (Restatement), keterampilan yang digunakan oleh
konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan
klien yang dianggap penting.
d. Parafrase

(paraprashing),

keterampilan

konselor

untuk

menggunakan kata-kata dalam menyatakan kembali esensi dari
ucapan-ucapan klien.
e. Pemantulan perasaan (Reflection of feeling), keterampilan yang
digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap
yang terkandung dibalik pernyataan klien.
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2. Non verbal
a.

Membelalakkan mata

h.

Dahi dikerutkan

b.

Terkejut

i.

Mata agak terpejam

c.

Menentang

j.

Menggosok-gosok mata

d.

Heran

k.

Diam

e.

Muka merah

f.

Malu

g.

Menahan marah
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Contoh : RPL (RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN)
LOGO
DAERAH

PEMERINTAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
AL

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN ( RPL )
BIMBINGANKLASIKAL
SEMESTER (GANJIL/GENAP) TAHUN PELAJARAN 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komponen Layanan
Bidang Bimbingan
Materi /Topik Bahasan
Jenis Layanan
Fungsi Layanan
Tujuan Layanan

7. Fungsi Layanan
8. Sasaran Layanan/Semester
9. Tempat Penyelenggaraan
10. Waktu Penyelenggaraan
11. Penyelenggara Layanan
12. Pihak-pihak yang Dilibatkan
13. Metode
14. Media dan Alat
Laptop
15. Uraian Kegiatan/Skenario
TAHAP
Pembukaan
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:
:
:
:
:
:

Layanan Dasar
Pribadi
Mengenal Motivasi Belajar
Informasi
Pengembangan
a. Membantu peserta didik
dalam memahami motivasi
belajarnya.
b. Membantu peserta didik
dalam meningkatkan
motivasi belajar.

:
:
:
:
:
:
:
:

Pemahaman
Kelas IX/ Ganjil
Ruang Kelas
1 X 40 menit
Guru BK
Diskusi Buz Groups
Audio visual, power point, LCD,

:
URAIAN KEGIATAN

1. Menyampaikan salam
2. Menanyakan kabar

WAKTU
5’

3. Kontrak layanan ( kesepakatan layanan ), hari ini kita akan
melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan
melakukan dengan baik.
Kegiatan inti

4. Ice breaker ( berbagai macam variasi).
1. Peserta didik mengamati tayangan materi melalui media power point
ketika Guru BK
belajar.

menyampaikan konsep-konsep dasar motivasi

30’

2. Guru BK membagi kelas menjadi 8 kelompok dan memilih satu
pemimpin kelompok

3. Pemimpin kelompok dibantu Guru BK

memecah anggota
kelompoknya menjadi 4 kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3
orang.

4. Pemimpin mengkoordinir anggota kelompoknya agar diskusi
kelompok kecil dan besar berjalan baik dan tepat waktu.

5. Peserta didik mendiskusikan materi dari Lembar Kerja (LK) dalam
kelompok kecil berupa pertanyaan-pertanyaan model socratek
metode sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai:
a. ekpresi perasaan- perasaan yang menjadi beban psikologisnya
dan menyebabkan kehilangan kemampuan berpikirnya.
b. Identifikasi dan refleksi pengalaman peserta didik atau konseli
selama proses eksperientasi melalui pertanyaan-pertanyaan
reflektif (reflection 1)
c. Memikirkan (think ) kaitan antara proses bimbingan dan
konseing dengan kondisi psikologis yang sedang dialaminya
sehingga dapat dimanfaatan untuk menyusun rencana perbaikan
atas kelemahan-kelemahannya
d. Membuat rencana (plan) perbaikan terhadap kekurangankekurangannya.
Rencana
perbaikan
ini
dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar setting
layanan.

6. Setiap kelompok diberi tugas dan berkewajiban melaporkan hasil
diskusi pada kelompok besar.
Penutup

1. Guru BK memberi kesimpulan materi
2. Evaluasi : Refleksi hasil, setiap peserta didik menuliskan di kertas
yang sudah disiapkan.

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

Guru BK/ Konselor

........................................

......................................

255

5’

`

Contoh Laporan Bimbingan Klasikal
LAPORAN BIMBINGAN KLASIKAL
SEMESTER (GANJIL/GENAP) TAHUN PELAJARAN 2019
diisi layanan dasar atau responsif atau peminatan atau
1

Komponen layanan

perencanaan individual
diisi bidang layanan (BK pribadi, atau sosial, atau belajar,

2.

Bidang layanan

atau karir

3.

Topik layanan

diisi topik yang diberikan

4

Tujuan layanan

diisi tujuan layanan

5

Kelas /Semester

diisi kelas / semester

6

Hari/Tanggal

diisi hari/tanggal pelaksanaan

7

Durasi pertemuan

diisi durasi waktu

8

Materi

diisi pokok materi yang diberikan
diisi hasil dan tindak lanjut layanan bimbingan kelas

9

Hasil dan Tindak Lanjut

besar/bimbingan lintas kelas

Mengetahui :
Kepala Sekolah,

...........................................
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Guru BK/ Konselor

.....................................

Paket Unit Pembelajaran
Kemampuan Belajar

PENUTUP
Setiap peserta didik/konseli dilahirkan dengan potensi dan kemampuan yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Potensi tersebut tidak dapat
disamaratakan antar peserta didik/konseli. tersebut antara satu peserta
didik/konseli berbeda dengan peserta didik/konseli yang lain. Kondisi yang
terjadi pada seorang peserta didik/konseli dengan

rendahnya motivasi

belajar adalah ketika seorang peserta didik/konseli tidak mampu mencapai
satu prestasi tertentu yang dimana peserta didik/konseli tersebut
sebenarnya memiliki potensi yang baik untuk mencapai prestasi-prestasi
yang harus mereka capai.
Banyak keadaan yang dapat menyebabkan seorang peserta didik/konseli
menjadi rendahnya motivasi belajar, diantaranya adalah: pengalaman belajar
peserta didik/konseli yang tidak menyenangkan ketika berada dikelas, gaya
belajar konseli yang berbeda dengan gaya mengajar Guru BK dan Guru BK
tidak men-tolerir perbedaan itu, tekanan dari orangtua yang mungkin bagi
peserta didik/konseli menjadi suatu yang membuat mereka frustasi sehingga
mengakibatkan prestasi buruk, dan masih banyak lagi hal yang dapat
menyebabkan peserta didik/konseli menjadi seorang rendahnya motivasi
belajar.
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memperbaiki
kondisi seorang peserta didik/konseli dengan rendahnya motivasi belajar
adalah: menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik/konseli, memberi respon positif terhadap semua kebutuhan
peserta didik/konseli, menyeimbangkan antara kegiatan bersama dan
kegiatan yang bersifat individual, bekerjasama dengan orangtua, dan terbuka
kepada setiap peserta didik/konseli mengenai kondisi dan keadaan mereka.
Proses konseling yang tercapai dengan baik sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan konseli dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan
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demikian disarankan kepada Guru BK BK atau konselor untuk dapat selalu
membenahi dan memperbaiki dirinya kearah yang labih baik dan lebih
berani memilih berbagai alternatif bantuan layanan serta mendekatkan diri
pada Yang Maha Kuasa serta memperkuat ilmu agama sehinga konseling
lebih berjalan dengan baik serta sesuai dengan kaidah kelimuan konseling
dan kaidah agama. Keberhasilan konseling juga dapat mendorong
timbulnya kepercayaan publik/public trust terhadap diri seorang konselor.
Pemberian umpan balik (feedback) harus dilakukan oleh konselor untuk
menyampaikan kepada konseli dalam bentuk verbal maupun non verbal.
Umpan balik sangat mempengaruhi terhadap kegagalan atau keberhasilan
konseling. Secara tidak disadari bagaimana kata-kata, sikap, dan tindakan
konselor mampu mempengaruhi konseli. Konselor menyampaikan sendiri
perasaan/pikiranya kepada konseli mengenai sikap konseli dalam proses
konseling berlangsung atau mengenai kemajuan yang telah dicapai konseli
selama proses konseling.
Dalam pemilihan jurusan ataupun sekolah lanjutan dibutuhkan pemahaman
serta cara pandang yang benar bagi semua pihak terhadap jurusan/sekolah
yang akan dipilih, selain itu alternatif sekolah lanjutan juga merupakan
sebuah pilhan yang memerlukan persiapan yang matang. Layanan bimbingan
dan konseling di sekolah, mempunyai peranan penting untuk memastikan
bahwa (1) peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara untuk
mendapatkan pendidikan dan pilihan karir yang layak sesuai dengan
kemampuan dan minat mereka; dan (2) pilihan pendidikan dan karir
tersebut berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini peranan guru BK
sangatlah penting untuk membantu peserta didik membuat keputusan karir
yang tepat. Oleh karena itu, para guru BK perlu dibekali berbagai
pengetahuan dan keterampilan yang akan menunjang proses bimbingan dan
konseling agar berhasil dengan baik. Salah satu kemampuan yang perlu
dikuasai guru BK adalah dalam menyusun dan mengembangkan layanan
klasikal dengan metode experiential learning.
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Paket Unit Pembelajaran
Kemampuan Belajar

Pada abad 21 ini yang berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
menuntut individu untuk memilih karir yang sesuai dengan minat,
kemampuan dan harapan. Sehingga semua berlomba-lomba memperoleh
karir yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pada
hal seharusnya seseorang dalam menentukan dan memilih karir adalah
untuk kepuasan hidupnya dan keberlangsungan hidupnya.
Bimbingan dan konseling karir kadang-kadang dimaknai sama dengan
konseling pekerjaan, sehingga dalam pemberian layanan bimbingan
konseling karir sering terbatas pada aspek-aspek teknis yang berhubungan
dengan seleksi dan penempatan karyawan. Konseling karir sifatnya sangat
kompleks, dan kompleksitas konseling karir tidak hanya berkaitan dengan
seleksi dan penempatan, akan tetapi menyangkut karakteristik dan pribadi
individu beserta kondisi lingkungan yang senantiasa keberadaannya
beriringan dengan kehidupan manusia.
Bimbingan konseling karir merupakan komponen yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan bimbingan dan konseling
karir dapat melatih peserta didik menjadi mandiri. Tuntutan dunia kerja juga
menjadi alasan akan perlunya bimbingan konseling karir di institusi
pendidikan. Bimbingan konseling karir juga membantu peserta didik dalam
menentukan penjurusan sekolah akan membuat peserta didik menikmati
sekolah tanpa adanya beban berarti. Ketepatan penjurusan juga akan
menjadikan peserta didik menghayati bidang pekerjaannya kelak ketika telah
dewasa. Bimbingan konseling karir tidak hanya berorientasi mempersiapkan
peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan tetapi juga
mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di dunia.
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