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PENDAHULUAN 

         Masa SMA merupakan perode 

penting dalam rentang perkembangan 

individu (Hurlock, 1975; Santrock, 

2008; Mohammad Surya, 2013). Pada 

periode ini siswa SMA berada di dalam 

tahap perkembangan remaja yaitu suatu 

tahap yang ditandai oleh berbagai 

keunikan yang berpengaruh positif 

pada tahap perkembangan dewasa bila 

didukung oleh lingkungan yang kon-

dusif. Menurut Havighurst dalam 

Mohammad Surya (2013) pada setiap 

tahap perkembangan, individu dihadap-

kan pada tugas-tugas perkembangan 

yang harus dilakukan, bila individu 

mampu melaksanakan tugas perkem-

bangannya dengan baik akan menun-

jang pelaksanaan tugas perkembangan 

pada tahap berikutnya, dan sebaliknya 

bila individu gagal melaksanakan tugas 

perkembangnya, akan menghambat da-

lam pelaksanaan tugas perkembangan 

pada fase berikutnya. 

         Memilih dan mempersiapkan sua-

tu karier/pekerjaan menurut Havighust 

merupakan tugas perkembangan siswa 

SMA dalam fase perkembangan remaja 

(Mohammad Surya, 2013),  yang perlu 

mendapatkan dukungan dari guru 
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bimbingan dan konseling (guru BK) 

dan orang-tua sebagai insan yang turut 

bertanggung jawab dalam proses 

pendidikan. Wujud nyata tugas per-

kembangan siswa SMA yang berhasil 

dilaksanakannya adalah sukses dalam 

memilih suatu bidang karier yang 

prospektif dan sesuai dengan potensi 

dirinya.  

         Memilih karier merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan yang 

dipengaruhi oleh aspek pemahaman 

diri dan pemahaman karier. Hasil 

penelitian Hartono (2012) pada siswa 

SMA kelas XII di Kota Surabaya, 

ditemukan bahwa intensitas pola 

memilih karier secara signifikan di-

pengaruhi oleh aspek pemahaman diri 

dan aspek pemahaman karier. Pema-

haman diri merupakan pengenalan 

secara mendalam atas kekuatan dan 

kelemahan dirinya, sedangkan pema-

haman karier adalah pengenalan secara 

mendalam atas berbagai ragam karier/ 

pekerjaan, prospek karier, situasi kerja, 

gaji/penghasilan, sistem promosi, jami-

nan hari tua dan keselamatan kerja. 

         Pola pemilihan karier siswa SMA 

merupakan proses pengambilan kepu-

tusan yang dilakukan oleh siswa SMA 

untuk memilih suatu bidang karier/ 

pekerjaan yang diawali dengan memi-

lih jurusan di SMA yang relevan de-

ngan bidang karier/pekerjaan yang di-

inginkan melalui pola demokratis, 

otoriter, atau permisif (Baumrind 

dalam Wawan Junaidi, 2012; Hartono, 

2012). Pola demokratis dilakukan sis-

wa SMA dengan cara berkonsultasi 

dengan guru, orang-tua/keluarga dekat, 

atau pun dengan teman sebaya. Hasil 

konsultasi dijadikan pertimbangan sis-

wa dalam pengambilan keputusan 

untuk memilih karier. Pola otoriter, bila 

pilihan karier siswa SMA ditentukan 

oleh guru, orang-tua/keluarga dekat, 

atau teman sebaya. Pola permisif, bila 

pilihan karier ditentukan oleh siswa 

sendiri secara bebas (Marsiglia, Walc-

zyk, Buboltz, dan Griffith-Ross, 2007). 

         SMA sebagai lembaga pendi-

dikan formal mempunyai tugas untuk 

membantu para siswanya agar mereka 

mampu mengembangkan potensinya 

secara maksimal, disertai pembentukan 

karakter sebagai kader bangsa Indone-

sia yang memiliki ciri-ciri; sebagai 

insan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, 

kreatif, mandiri, dan menjadi anggota 

masyarakat yang demokratis dan 

bertanggung jawab (Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional).  Harapan 

yang mulia tersebut bisa diwujudkan, 

bila antar komponen pada sistem 

pendidikan di SMA dapat bersinergi 

dalam melaksanakan fungsi dan tugas-

nya serta mampu menciptakan kondisi 

lingkungan SMA yang mendorong 

terjadinya perkembangan siswa menuju 

kedewasaan.  

         Sejak implementasi kurikulum 

tahun 1975, bimbingan dan konseling 

dinyatakan sebagai bagian integral dari 

keseluruhan sistem pendidikan di se-

kolah. Kedudukan tersebut semakin 

diperkuat dengan diberlakukannya Un-

dang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-

nal, Peraturan Menteri Pendidikan 



 

 

Nasional Nomor 27 Tahun 2008 ten-

tang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi konselor, dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbi-

ngan dan konseling pada pendidikan 

dasar dan menengah.  

         Berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersebut, bimbingan dan 

konseling mempunyai kedudukan yang 

strategis dalam turut serta membantu 

siswa SMA untuk mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal. Dengan 

kata lain, peranan bimbingan dan 

konseling sebagai salah satu unsur 

dalam sistem pendidikan di SMA, 

sangat urgen yang diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memandirikan 

peserta didik sebagai kader bangsa 

masa depan yang memiliki daya saing 

tinggi di tengah masyarakat globalisasi 

(Depdiknas, 2007).  

         Salah satu bidang bimbingan dan 

konseling di SMA adalah bimbingan 

karier. Bimbingan karier adalah proses 

bantuan yang diberikan oleh guru 

BK/konselor kepada para siswa sebagai 

konseli, agar mereka memiliki kemam-

puan dalam pemahaman diri, pemaha-

man karier, dan pengambilan keputu-

san karier. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan dan 

kemandirian siswa SMA dalam pe-

ngambilan keputusan karier merupakan 

salah satu tujuan penting pelayanan 

bimbingan karier di SMA.  

         Proses pengambilan keputusan 

karier siswa SMA untuk memilih suatu 

bidang karier yang relevan dengan 

potensi dirinya dan peluang yang ada di 

masyarakat, dilakukan melalui suatu 

pola yaitu pola demokratis, pola 

otoriter, dan pola permisif sebagaimana 

yang penulis kemukakan di atas. Pola 

pemilihan karier siswa SMA berimpli-

kasi pada perencanaan dan pelaksanaan 

pelayanan bimbingan karier di SMA. 

Guru BK membutuhkan informasi ini 

yang bermanfaat untuk mengembang-

kan materi, media, instrumen, dan 

teknik bimbingan karier yang relevan. 

Bila situasi ini bisa diwujudkan oleh 

guru BK, mutu pelayanan bimbingan 

karier akan lebih meningkat, sehingga 

bisa diperoleh keuntungan sebagai 

berikut. Pertama, pelayanan bimbingan 

karier lebih terarah dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Kedua, sarana teknis 

bimbingan karier yang mencakup 

materi, media, dan instrumen lainnya 

bisa disiapkan lebih awal oleh guru BK. 

Ketiga, pelaksanaan pelayanan bimbi-

ngan karier dapat lebih efisien dan 

efektif. Keempat, pencitraan guru BK 

di sekolah lebih meningkat sebagai 

pengampu ahli pelayanan bimbingan 

dan konseling. Kelima, dapat dihindari 

tindakan yang dapat merugikan siswa 

baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang yang disebabkan ku-

rangnya penguasaan kerangka teoritik 

bimbingan dan konseling oleh guru BK.    

         Menurut teori perkembangan ka-

rier Super dalam Sharf (2013) siswa 

SMA berada dalam tahap eksplorasi 

yang ditandai dengan aktivitas menya-

tukan berbagai informasi yang dipela-

jari (crystallizing), yang berfokus ke 

arah suatu pilihan karier (specifying), 

untuk dipertimbangkan dalam pengam-

bilan keputusan agar mampu meraih 



 

 

dan mewujudkan pilihan karier yang 

diinginkannya (implementing). Selan-

jutnya menurut Ginzberg dalam Zunker 

(2002) siswa SMA memasuki periode 

realistik yang diwujudkan dalam aktivi-

tasnya untuk menyatukan antara ke-

mampuan/potensi diri dengan keingi-

nan/minatnya yang terarah pada pemi-

lihan suatu bidang karier. Dalam posisi 

perkembangan karier siswa SMA ini, 

intervensi guru BK dalam bentuk pela-

yanan bimbingan karier dapat mem-

bantu siswa SMA untuk meningkatkan 

kemandirian dalam memilih suatu 

bidang karier yang sesuai dengan minat 

dan potensi dirinya (Hartono, Widodo, 

dan Boy Soedarmadji, 2014). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

pola pemilihan karier merupakan aspek 

penting dalam perkembangan karier 

(career development) siswa SMA.  

         Berdasarkan teori perkembangan 

karier yang penulis kemukakan di atas, 

dan urgensi bimbingan dan konseling 

sebagai bagian integral dalam sistem 

pendidikan formal, maka dipandang 

perlu melakukan penelitian pada 

variabel pola pemilihan karier siswa 

SMA yang hasilnya dapat memberikan 

kontribusi kepada guru BK dalam 

pengembangan program bimbingan 

karier sebagai bagian integral dari 

program bimbingan dan konseling di 

SMA. Dengan demikian, mutu pelaya-

nan bimbingan karier di SMA dapat 

lebih ditingkatkan untuk membantu 

para siswa dalam mewujudkan proses 

perkembangan kariernya yang optimal, 

yang ditandai dengan meningkatnya 

kemandirian dalam memilih karier.   

 

METODE 

         Penelitian ini merupakan peneli-

tian survei (Creswell, 2012; Gall and 

Borg, 2003) yang melibatkan 191 siswa 

kelas XI SMA Negeri 7 dan SMA 

Negeri 17 Surabaya sebagai sampel pe-

nelitian. Pengambilan sampel dilaku-

kan dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling melalui cara 

undian, dengan prosedur sebagai 

berikut. Pertama, menentukan popu-

lasi siswa kelas XI SMA Negeri 7 dan 

SMA Negeri 17 Surabaya yang sudah 

memilih jurusan. Kedua, membuat  

gulungan kertas yang berisi nama kelas 

pararel yang menjadi anggota populasi, 

kemudian dimasukkan ke dalam botol 

satu untuk populasi siswa kelas XI 

SMA Negeri 7 Surabaya, dan botol dua 

untuk populasi siswa kelas XI SMA 

Negeri 17 Surabaya. Ketiga, mengundi 

secara acak, dengan cara mengambil 

satu gulungan kertas pada botol satu, 

kemudian dilanjutkan pada botol dua, 

sehingga diperoleh dua kelas pararel 

yang menjadi sampel penelitian. 

         Data penelitian dikumpulkan de-

ngan menggunakan skala pengukuran 

yang telah dikembangkan oleh peneliti 

dengan menggunakan model skala 

Thurstone. Skala ini telah dilakukan uji 

validitas dengan prosedur content 

validity melalui pendapat ahli dan uji 

reliabilitas Cronbach’s Alpha (Cohen, 

Manion, and Morrison, 2007) diperoleh 

koefisien reliabilitas 0,817. Data pene-

litian dianalisis dengan menggunakan 

teknik statistika deskriptif (Lodico, 

Spaulding, and Voegtle, 2006; Bidgood, 

Hunt, and Jolliffe, 2010), dengan per-

timbangan karena tujuan penelitian ini 



 

 

untuk mendeskripsikan pola apa yang 

digunakan siswa  SMA dalam pemilih-

an kariernya.  

 

HASIL PENELITIAN 

         Pola pemilihan karier siswa SMA 

kelas XI SMA Negeri 7 dan SMA 

Negeri 17 Surabaya yang ditunjuk 

sebagai sampel penelitian diuraikan 

pada gambar 1 sebagai berikut.  
 

 

Gambar 1: Pola Pemilihan Karier 

Siswa SMA 

 

         Gambar 1 di atas, menunjukkan 

bahwa responden penelitian siswa kelas 

XI SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 17 

Surabaya pada N = 191, yang menggu-

nakan pola demokratis dalam pemi-

lihan karier atas hasil konsultasi de-

ngan guru (A) sebanyak 47,25%, yang 

menggunakan pola demokratis dalam 

pemilihan karier atas hasil konsultasi 

dengan orang-tua/keluarga dekat (B) 

sebanyak 94,51%, yang menggunakan 

pola demokratis dalam pemilihan karier 

atas hasil konsultasi dengan teman 

sebaya (C) sebanyak 35,16%, yang 

menggunakan pola otoriter dalam pe-

milihan karier yang ditentukan oleh 

guru (A) sebanyak 14,29%, yang 

menggunakan pola otoriter dalam pe-

milihan karier yang ditentukan oleh 

orang-tua/keluarga dekat (B) sebesar 

54,95%, yang menggunakan pola 

otoriter dalam pemilihan karier yang 

ditentukan oleh teman sebaya (C) se-

banyak 7,69%, dan yang menyukai  

pola permisif dalam pemilihan karier 

sebanyak 89,01%. 

         Siswa SMA yang menggunakan 

pola demokratis dalam pemilihan karier 

atas hasil konsultasi dengan orang-tua/ 

keluarga dekat (94,51%) lebih tinggi 

daripada  siswa yang menggunakan 

pola demokratis atas hasil konsultasi 

dengan guru (47,25%), dan yang me-

nggunakan pola demokratis atas hasil 

konsultasi dengan teman sebaya 

(35,16%).  Siswa SMA yang menggu-

nakan pola otoriter dalam pemilihan 

karier yang ditentukan oleh orang-

tua/keluarga dekat (54,95%) lebih 

tinggi daripada siswa yang menggu-

nakan pola otoriter yang ditentukan 

oleh guru (14,29%), dan yang menggu-

nakan pola otoriter yang ditentukan 

oleh teman sebaya (7,69%). Dengan 

demikian keterlibatan orang-tua dan 

keluarga dekat lebih berpengaruh 

dalam proses pemilihan karier siswa 

SMA. Keterlibatan ini sangat dibutuh-

kan siswa SMA sebagai individu yang 

sedang tumbuh dan berkembang dalam 

fase remaja untuk menuju fase dewasa. 

 

PEMBAHASAN  

         Perkembangan karier (career de-

velopment) merupakan fenomena pen-

ting dalam tahap perkembangan remaja. 

Pada tahap ini, individu mengalami 

proses perkembangan yang unik, yang  

perlu mendapatkan perhatian orang-tua 



 

 

dan guru BK sebagai insan yang ber-

tanggung jawab dalam proses pen-

didikan remaja. Siswa SMA adalah 

peserta didik dalam fase remaja yang 

sedang menempuh pendidikan pada 

lembaga pendidikan formal di SMA.  

         Di SMA para siswa melakukan 

pemilihan jurusan yang lazimnya ter-

arah pada program studi/jurusan di 

jenjang perguruan tinggi dalam upaya  

meraih suatu bidang karier yang sesuai 

dengan potensi dan cita-citanya. Pemi-

lihan karier siswa SMA merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan melalui pola demo-

kratis, otoriter, dan permisif (Baumrind 

dalam Wawan Junaidi, 2012; Hartono, 

2012). Hasil penelitian ini menunjuk-

kan bahwa sebagian besar responden 

(94,51%), melakukan pemilihan karier 

dengan menggunakan pola demokratis 

atas hasil konsultasi dengan orang-

tua/keluarga dekat. Hal ini lebih tinggi 

daripada siswa yang melakukan pemi-

lihan karier dengan pola demokratis 

atas hasil konsultasi dengan guru 

(47,25%).  

         Siswa SMA yang melakukan 

pemilihan karier dengan menggunakan 

pola otoriter yang ditentukan oleh 

orang-tua/keluarga dekat sebanyak 

54,95%, lebih tinggi daripada siswa 

yang melakukan pemilihan karier de-

ngan pola otoriter yang ditentukan oleh 

guru sebanyak 14,29%. Di samping itu, 

temuan penelitian ini juga menunjuk-

kan bahwa siswa SMA yang menyukai  

pola permisif dalam pemilihan karier 

sebanyak 89,01%.         

         Perkembangan karier (career de-

velopment) merupakan suatu proses 

yang berlangsung di dalam kehidupan 

masyarakat, yang dilakukan oleh indi-

vidu melalui tahap persiapan, tahap 

meraih karier, dan tahap memper-

tahankan karier (Thomason, 1999). 

Tahap persiapan karier (preparing ca-

reer) dilakukan individu ketika ia se-

dang belajar di SMA dan di perguruan 

tinggi pada suatu jurusan/program studi 

yang relevan dengan jurusan di SMA. 

Tahap meraih karier (achieve career)   

dilakukan individu setelah ia lulus dari 

perguruan tinggi dan mulai beraktivitas 

kerja pada suatu bidang karier tertentu, 

misalnya sebagai guru, dosen, dokter, 

konselor, psikolog, psikiatri, akuntan, 

apoteker, pengacara, dan sebagainya. 

Sedangkan mempertahankan karier 

(maintain a career) merupakan tahap 

dimana individu melakukan berbagai 

aktivitas yang bertujuan untuk mening-

katkan dan memelihara mutu layanan 

profesi kepada publik/pengguna profesi 

di dalam kehidupan masyarakat.  

         Keterlibatan orang-tua pada pro-

ses pendidikan siswa di sekolah pada 

umumnya didasarkan atas harapan 

bahwa orang-tua menginginkan putra-

putrinya  mempunyai masa depan yang 

baik di dalam kehidupan di masyarakat.  

Dalam kaitan ini, Hara dan Burke 

(1998) menyatakan bahwa kebanyakan 

literatur penelitian tentang orang-tua 

membahas keterlibatan orang-tua da-

lam berbagai aktivitas pendidikan yang  

dilakukan siswa di sekolah. Orang-tua 

yang terlibat dalam proses pendidikan 

putra-putrinya adalah mereka yang 

secara konsisten menunjukkan kete-

rampilan sebagai orang-tua yang baik 

seperti berkomunikasi dengan guru/staf 



 

 

sekolah, menyumbangkan waktu me-

reka di sekolah, membantu anak-

anaknya belajar di rumah, mengambil 

peran aktif dalam pengambilan ke-

putusan, dan berkolaborasi dengan 

komunitas sekolah (Epstein dalam Hara 

dan Burke, 1998). 

         Fenomena pengambilan keputu-

san dalam pemilihan karier yang 

dilakukan siswa SMA merupakan 

aspek penting dalam proses perkemba-

ngan karier (career development). Para 

ahli banyak melakukan kajian tentang 

masalah ini, karena masalah perkemba-

ngan karier berkaitan dengan proses 

pendidikan yang bertujuan membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

menjadi orang dewasa yang mandiri, 

memiliki daya saing kuat di dalam era 

globalisasi, sehingga mampu menun-

jukkan sebagai individu yang produktif, 

berguna bagi agama, keluarga, masya-

rakat, bangsa, dan negara.  

         Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa keterlibatan orang-

tua/keluarga dekat sebagai suatu pola 

pemilihan karier, akan berpengaruh 

terhadap proses perkembangan karier 

siswa. Orang-tua yang memiliki ke-

mampuan, pengalaman, dan keteram-

pilan yang baik dalam mendidik anak, 

akan memberikan keterlibatan yang 

menunjang dalam proses perkem-

bangan karier anak. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Chang, Park, dan 

Kim (2009) yang menyatakan bahwa 

keterlibatan orang-tua berpengaruh se-

cara signifikan terhadap prestasi akade-

mik anak. Marsiglia, Walczyk, Buboltz, 

dan Griffith-Ross (2007) juga melaku-

kan penelitian, yang hasilnya menun-

jukkan bahwa pola asuh orang-tua 

permisif dan otoriter berpengaruh 

terhadap perilaku psikososial anak pada 

saat dewasa. Anak yang diasuh dengan 

pola permisif, cenderung lebih percaya 

diri, keterampilan sosialnya lebih baik, 

dan tingkat depresinya lebih rendah 

daripada anak yang diasuh dengan pola 

otoriter. Turner, Chandler, dan Heffer 

(2009) juga melakukan penelitian pada 

variabel pola asuh orang-tua dan pres-

tasi akademik mahasiswa, diperoleh 

hasil bahwa pola asuh orang-tua 

otoriter dan self-efficacy akademik se-

cara bersama-sama menunjukkan seba-

gai prediktor yang berpengaruh ter-

hadap prestasi akademik mahasiswa.  

         Dengan demikian, orang-tua se-

bagai variabel penting dalam perkem-

bangan karier siswa akan berimplikasi 

pada pelayanan bimbingan karier di 

SMA. Guru BK lazim memanfaatkan 

berbagai hasil penelitian  untuk menyu-

sun langkah-langkah strategis dalam 

mengembangkan program bimbingan 

karier yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa, harapan orang-tua, dan harapan 

masyarakat. Pelayanan bimbingan ka-

rier sebagai bagian integral dari pela-

yanan bimbingan dan konseling di 

SMA akan mampu menempati posisi 

urgen dan strategis.   

 

SIMPULAN 

         Berdasarkan hasil analisis data, 

penelitian ini menyimpulkan hasil 

sebagai berikut. 

1. Sebagai besar (94,51%) siswa SMA 

melakukan pemilihan karier dengan 

menggunakan pola demokratis atas 

hasil konsultasi dengan orang-



 

 

tua/keluarga dekat, dan 47,25% 

siswa SMA  menggunakan pola de-

mokratis dalam pemilihan karier 

atas hasil konsultasi dengan guru. 

2. Sebagian besar (54,95%) siswa 

SMA melakukan pemilihan karier 

dengan menggunakan pola otoriter 

yang ditentukan oleh orang-tua/ 

keluarga dekat, dan 14,29% siswa 

SMA melakukan pemilihan karier 

dengan menggunakan pola otoriter 

yang ditentukan guru, sedangkan 

yang ditentukan oleh teman sebaya 

sebanyak 7,69%. 

3. Sebagian besar (89,01%) siswa 

SMA menyukai pola permisif dalam 

pemilihan kariernya. 

 

REKOMENDASI    

         Sebagai implikasi hasil penelitian 

ini, penulis merekomendasikan sebagai 

berikut. 

1. Untuk memelihara dan memperta-

hankan posisi bimbingan dan kon-

seling di sekolah sebagai posisi yang 

urgen dan strategis, lazimnya para 

guru BK menunjukkan kinerjanya 

sebagai pengampu ahli pelayanan 

bimbingan dan konseling yang 

memandirikan siswa SMA. 

2. Guru BK di SMA perlu membangun 

dan mengembangkan jejaring dengan 

orang-tua siswa. Mereka dilibatkan 

dalam proses penyusunan dan 

pelaksanaan program pelayanan 

bimbingan karier pada khsususnya 

dan bimbingan dan konseling pada 

umumnya, dengan cara diskusi, 

mengisi kuesioner, atau cara lain 

yang relevan, sehingga guru BK 

dapat memahami kebutuhan dan 

harapan orang-tua sebagai anggota 

masyarakat yang memberikan ke-

percayaan kepada sekolah sebagai 

tempat mendidik anaknya.  

3. Guru BK lazimnya lebih menginten-

sifkan pelayanan home-visit (kunju-

ngan rumah) dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan karier pada 

khususnya dan pelayanan bimbingan 

dan konseling pada umumnya.  
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PENDAHULUAN 

         Studi pendahuluan penelitian pa-

da tahun 2012 dengan penyebaran ang-

ket terhadap 600 siswa SMA di Suraba-

ya menunjukkan bahwa, 89% siswa 

pernah dan sedang mengalami konflik 

interpersonal yang berwujud pertenta-

ngan ide atau pendapat, perseteruan 

dan permusuhan, sampai perkelahian 

fisik. Pola solusi konflik yang diguna-

kan adalah 72% berparadigma kalah-

menang, 18% berparadigma kalah-

kalah, dan sisanya 10% berpola 

menang-menang. Data ini menggam-

barkan bahwa cara-cara distruktif 

dalam menyelesaikan konflik, tam-

paknya menjadi rujukan dominan. 

Berdasar wawancara terhadap beberapa 

siswa, umumnya mereka menilai 



 

 

dirinya tidak berkecakapan dalam 

menghadapi konflik secara baik.  

         Demikian pula gambaran tinda-

kan konselor dalam membantu me-

ngatasi konflik sebagian besar dtempuh  

dengan cara memberi nasihat, memberi 

petunjuk, dan hukuman. Cara-cara 

tersebut dinilai tidak membelajarkan 

siswa berkemampuan menghadapi 

konflik dengan benar. Berdasar amatan 

terhadap konseling yang dilakukan para 

konselor, umumnya ia tidak berpijak 

pada teori, bahkan menilai teori 

konseling yang ada sulit dan tidak 

dapat diterapkan. Para konselor 

mengakui bahawa ia membutuhkan 

perangkat praktis konseling yang 

mampu mengentaskan konflik inter-

personal para siswanya. Kecende-

rungan sekolah selama ini mengguna-

kan pendekatan memberi hukuman dan 

sangsi-sangsi pelanggaran tata tertib 

ketimbang mendekati secara psikologis 

masalah itu.  Padahal cara memberi 

sangsi dan hukuman dinilai tidak 

membelajarkan siswa. Sebaliknya, 

hukuman pada konteks pendidikan 

dapat mengakibatkan  lemahnya peng-

hargaan, melemahkan respek dan em-

pati, mencederai mental-fisikal, dan 

tidak mendidik (Breunlin, 2002). Siswa 

perlu diajari cara-cara yang edukatif 

dalam menyelesaikan konflik yang 

dialaminya. 

         Penilitian ini pada tahun pertama 

telah menghasilkan model hipotetik 

konseling resolusi konflik. Model ini 

pun telah divalidasi ahli dan pengguna 

yang menilai bahwa model memiliki 

derajat akseptabilitas berdasar aspek 

kelayakan, kegunaan, dan ketepatan. 

Produk ini juga telah diperbaiki 

sebagaimana komentar saran para ahli 

dan konselor, sehingga menghasilkan 

model yang siap diuji-cobakan. Agar 

model hipotetik konseling resolusi 

konflik bermakna secara praktis, maka 

perlu dilakukan uji efektivitas sehingga 

diketahui kemanjurannya dalam mena-

ngani masalah konflik pada siswa. Jika 

kemanjuran model ini meyakinkan 

berdasar ketercapaian indikator keber-

hasilannya, maka model dapat 

disebarluaskan untuk dimplementa-

sikan sebagai alternatif konseling di 

sekolah. 

         Pada akhirnya model konseling 

sebagai produk penelitian ini, diharap-

kan dapat menjadi alternatif digalang-

nya gerakan pendidikan kedamaian  

dengan istilah …transforming educati-

onal systems to fulfill better world for 

all peoples and societies in the global 

community, yang terwujud dalam 

education for non-violence and conflict 

resolution (Hin, 2010). Para siswa di-

harapkan tumbuh pemahaman kritisnya 

tentang konflik dan solusinya untuk 

mengembangkan harmony (Hin, 2010); 

proses peacemaking and peacebuilding 

(Fetherston, 2007); win-win solution 

(Davidson, 2004). Hasil pengembangan 

model konseling resolusi konflik dalam 

penelitian ini, merupakan salah satu 

alternatif pola school-based programs 

yang perlu dikembangkan pada seko-

lah-sekolah di Indonesia.  

 

Tujuan Penelitian Pengembangan 

         Tujuan pengembangan ini adalah 

menghasilkan purwarupa model konse-

ling resolusi konflik dalam membantu 



 

 

menyelesaikan konflik interpersonal 

secara konstruktif bagi siswa SMA 

yang  meliputi: (1) pijakan teori praktik 

konseling resolusi konflik, dan (2) 

prosedur dan teknik konseling resolusi 

konflik bagi terapis. Model ini 

mengacu pada (a) analisis kajian 

dinamika psikologis individu dalam 

konflik; (b) analisis kajian teori 

resolusi konflik, mencakup empat 

pijakan perspektif teori (Thomas-

Kielman Model, Johnson & Johnson, 

Morton Deutsch, dan Johan Galtung); 

(c) Analisis kajian teori dan praktik 

konseling (Corey, Hansen, Flanagan). 

Pengembangan purwarupa itu pada 

tahun pertama telah sampai tahap 

melakukan uji akseptabilitas melalui uji 

ahli dan uji pengguna. Hasil akhir 

tahun pertama adalah model memenuhi 

kriteria akseptabilias sehingga dapat 

ditindaklanjuti dalam uji efektivitas. 

Selanjutnya untuk memperoleh paket 

yang aplikatif dan efektif dilakukan 

eksperimen produk pada tahun kedua 

(2013). 

 

METODE 

         Model penelitian pengembangan 

ini menggunakan model Borg & Gall 

(2003), dengan dua tujuan utama yaitu: 

mengembangkan produk dan menguji 

keefektifan produk. Prosedur pengem-

bangan dikelompokkan dalam tiga 

kegiatan utama yaitu: (1) tahap prape-

ngemangan, (2) tahap pengembangan, 

dan (3) tahap pascapengembangan. 

Tahun pertama penelitian ini menar-

getkan pelaksanaan tahap prapengem-

bangan dan pengembangan. Sedangkan 

tahun kedua merupakan lanjutan dari 

tahun pertama yaitu melaksanakan 

pascapengambangan. Langkah-langkah 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

A. Tahap Prapengembangan (Tahun 1) 

Pada tahapan ini peneliti melakukan 

assesmen kebutuhan (needs asses-

ment). Langkah ini dimaksudkan 

untuk menghasilkan seperangkat pe-

ngetahuan deskriptif tentang  konflik 

yang terjadi pada siswa SMA, solusi 

yang dilakukan, hasil dan akibat 

solusi, permasalahan serta harapan 

modifikasi solusi. Hasil need asses-

ment dianalisis dan dilakukan telaah 

teoritis guna menemukan kerangka 

penyelesaian konflik interpersonal 

yang lebih baik. Need assesment 

dilakukan dengan penyebaran ang-

ket pada sejumlah siswa maupun 

konselor di beberapa sekolah SMA 

di Surabaya. Selanjutnya hasil pe-

ngumpulan data dianalisis secara 

kualitatif maupun deskriptif kuan-

titatif. Hasil analisis berupa kesim-

pulan yang merupakan informasi 

deskriptif, yang selanjutnya diguna-

kan sebagai dasar telaah teoritis dan 

konseptual melalui kajian pustaka.  
 

B. Tahap Pengembangan (Tahun 1) 

Pada tahap ini dilakukan penyu-

sunan prototipe teori dan praktik 

konseling resolusi konflik. Ranca-

ngan ini mencakup kerangka teori 

penjelasan proses dinamika psiko-

logis konflik dan pemecahannya 

serta prosedur intervensi mencakup 

tujuan terapi, peran terapis dan 

klien, teknik intervensi, dan pro-

sedur intervensi. Hasil pengem-

bangan dilanjutkan dengan uji ahli 



 

 

dan uji pengguna konselor untuk 

meperoleh derajat akseptabilitas. 

Pascauji ahli dan pengguna dilaku-

kan revisi perbaikan berdasar anali-

sis penilaian ahli dan pengguna ber-

dasar kriteria ketepatan, kelayakan, 

dan kegunaan. Uji pengguna (kon-

selor/therapis dilakukan tahun ke 2). 

 

C. Uji Efektivitas (Tahun 2) 

1.  Desain  

Desain uji kelompok terbatas me-

nggunakan rancangan penelitian 

single case experimental designs 

(SCED) dengan model A-B-A. 

SCED dengan model A-B-A 

merupakan desain penelitian un-

tuk menguji efektivitas suatu per-

lakuan (treatment) tertentu de-

ngan menganalisis pengaruh per-

lakuan secara individual, yaitu 

dengan membandingkan rangka-

ian perolehan skor sebelum 

perlakuan (baseline), selama pro-

ses perlakuan (treatment), dan di-

hilangkan/ditiadakannya (with-

drawal). Penekanan analisis skor 

secara individual dari tahap 

baseline, treatment, hingga with-

drawal inilah yang membedakan 

pendekatan SCED dengan group 

experiment (GE). Cara GE yang 

menganalisis skor rata-rata selu-

ruh subjek penelitian, disinyalir 

oleh para ahli memiliki keter-

batasan dalam menggenaralisasi 

hasil penelitian karena kurang 

merefleksikan ubahan subjek 

penelitian secara individual. 

Sedang model A-B-A dapat 

dijelaskan bahwa “A” penguku-

ran praperlakuan (baseline), se-

dang “B” adalah pengukuran ta-

hap pemberian perlakuan (treat-

ment), “A” berikutnya adalah pe-

ngukuran pascaperlakuan setelah 

treatment dihilangkan (withdra-

wal/extinction) (Barlow, D, 1984). 

2.  Subjek 

Subjek penelitian ditetapkan 

berjumlah 12 orang konseli yang 

diambil secara acak dari siswa-

siswi yang sedang mengalami 

konflik interpersonal dari enam 

SMA negeri dan swasta di 

Surabaya, meliputi 3 SMA swas-

ta dan 3 SMA Negeri. Penetapan 

sekolah sebagai lokasi penelitian 

didasarkan pada: (1) kesediaan 

sekolah sebagai tempat peneli-

tian; (2) kesediaan konselor ber-

kriteria sebagai terapis, konselor 

memenuhi kualifikasi pendidik-

an S-1 bimbingan konseling dan 

berpengalaman kerja 5 tahun; (3) 

kesediaan konseli mengikuti sesi 

konseling resolusi konflik; dan 

(4) perimbangan sekolah negeri 

dan swasta berdasar wilayah. 

3.  Prosedur treatment 

Proses treatment terbagi dalam 

tahap persiapan dan pelaksanaan 

treatment. Tahap persiapan ditu-

jukan menyiapkan para konselor 

yang berperan sebagai terapis 

konseling resolusi konflik. Dari 6 

sekolah ditetapkan 1 orang kon-

selor menempuh prosedur persi-

apan dan pelaksanaan treatment. 

Tahap persiapan meliputi (1) 

penyiapan manual implementasi 

konseling resolusi konflik; (2) 



 

 

penentuan 12 orang konselor 

sebagai pelaksana konseling re-

solusi konflik; (3) pelatihan ter-

bimbing konseling resolusi kon-

flik; (4) uji coba penerapan kon-

seling resolusi konflik; dan (5) 

refleksi dan penguatan. Setelah 

tahap persiapan, dilanjutkan 

dengan penerapan konseling 

resolusi konflik sesuai manual 

kerja konseling resolusi konflik.  

4.  Pengumpulan Data 

Kriteria keberhasilan intervensi 

konseling resolusi konflik ini 

disepakatinya pemenuhan tujuan 

kedua belah pihak, disepakatinya 

tindakan penyelesaian, dan kese-

pakatan pembinaan hubungan. 

Dalam prosesnya intervensi ini 

membawa ubahan persepsi positif 

terhadap konflik, sikap kolabora-

tif dalam menyelesaikan konflik, 

serta dimilikinya keterampilan 

negosiasi kolaboratif. Ubahan 

pemahaman, sikap, dan keteram-

pilan sebagai pengaruh intervensi 

juga diukur sebagai indikator 

keberhasilan intervensi. Berda-

sarkan kriteria keberhasilan ter-

sebut, maka data yang dikum-

pulkan meliputi (1) hasil solusi 

konflik konstruktif yang ditandai 

kesepakatan tujuan, kesepakatan 

tindakan penyelesaian, dan kese-

pakatan terbinanya hubungan; (2) 

pemahaman masalah konflik; (3) 

persepsi terhadap konflik; (4) 

sikap menghadapi konflik; dan 

(5) kemampuan negosiasi yang 

kolaboratif. Data hasil solusi 

konflik konstruktif dikumpulkan 

dengan metode inventori hasil 

resolusi konflik (IHRK). Data 

inventori hasil resolusi konflik 

akan dilengkapi dan dikompa-

rasikan ketepatannya dengan 

wawancara dan dokumentasi 

hasil resolusi konflik. Data 

persepsi konflik dikumpulkan 

dengan inventori persepsi konflik 

(IPtK). Data sikap menghadapi 

konflik diukur dengan skala sikap 

respons konflik (SSMK). Data 

cara menyelesaikan konflik di-

kumpulkan dengan inventory 

CMK. Data pemahaman masalah 

konflik dikumpulkan dengan tes 

pemahaman. Keseluruhan instru-

men dikembangkan peneliti ber-

dasar konstruk yang relevan. 

Keseluruhan instrumen diproses 

melalui uji validitas dan relia-

bilitas, sebelum digunakan. Uji 

validitas menggunakan teknik 

korelasi item-total produck 

moment (ITPM). Penghitungan 

skor ITPM menggunakan SPSS 

tipe 16.0 for windows. Sedangkan 

penghitungan derajat siginifikan-

si menggunakan program micro-

soft office excell 2007. Pengujian 

reliabilitas untuk instrumen 

berskala menggunakan Cron-

bach’s  Alpha,  sedangkan instru-

men inventory menggunakan 

Spearman-Brown Coeficien. Ke-

seluruhan penghitungan menggu-

nakan program SPSS tipe 16.0 for 

windows. 

 5.   Teknik analisis data 

Analisis data menggunakan tek-

nik time-series analysis yang 



 

 

mencermati adanya perubahan 

level dan slope. Analisis dila-

kukan secara individual maupun 

secara kelompok. Analisis indi-

vidual adalah dengan menta-

bulasikan hasil pengukuran dan 

menggambarkannya dalam grafik 

replikasi, setiap hasil pengukuran 

tahap baseline, treat-ment, dan 

withdrawal pada setiap subjek 

penelitian. Sedang analisis ke-

lompok dilakukan dengan men-

tabulasikan dan menggambarkan 

grafik skor-skor tahap baseline, 

treatment, dan withdrawal secara 

kelompok. Perubahan level dike-

nali dari perubahan skor hasil 

pengukuran akhir tahap baseline 

(bsl-3) dengan skor hasil pengu-

kuran awal tahap treatment (trt-

1). Jika terjadi perubahan skor 

antara bsl-3 dengan trt-1 maka 

disimpulkan terjadi perubahan 

level. Sedangkan perubahan 

slope dikenali dari perubahan 

tren skor yang variatif dari setiap 

hasil ukur tahap baseline, 

treatment, maupun with-drawal. 

Jika terdapat perubahan level dan 

slope mengindikasikan efektivi-

tas  perlakuan.  

 

PEMBAHASAN 

         Subjek penelitian uji efektivitas 

produk terbatas, berjumlah 12 siswa 

yang sedang mengalami konflik 

interpersonal. Mereka dipilih berdasar 

variasi masalah konflik interpersonal 

dan berdasar kesediaan mengikuti 

seluruh proses konseling sesuai taha-

pannya. Secara keseluruhan pelaksana-

an penelitian dilakukan dalam 12 kali 

pertemuan, yang terbagi dalam tiga 

kelompok pertemuan yaitu: (a) tiga kali 

pertemuan untuk pengukuran sebelum 

perlakuan (baseline), (b) enam kali 

pertemuan untuk pemberian perlakuan 

(treatment), dan (c) tiga kali pertemuan 

untuk pengukuran setelah perlakuan 

(withdrawal).  
 

A. Analisis hasil pengukuran secara 

individual 

Subjek penelitian 1 (ABT) 

         Nilai rata-rata baseline mema-

hami masalah konflik (MmK) = 31,33 

dan persepsi terhadap konflik (PtK) = 

82,667 meningkat pada skor rata-rata 

treatment MmK = 60 dan Ptk = 135. 

Berdasarkan analisis ini dikenali 

perubahan skor hasil MmK maupun 

PtK, yaitu dari kelompok skor tahap 

baseline meningkat pada kelompok 

skor tahap treatment. Selanjutnya skor 

ini menurun pada tahap with-drawal 

yaitu skor rata-rata Mmk = 56,7 dan 

PtK = 134. Berdasar analisis ini dike-

nali perubahan skor hasil MmK mau-

pun PtK, yaitu dari kelompok skor 

tahap baseline, meningkat pada ke-

lompok skor tahap treatment. Selan-

jutnya terjadi perubahan menurun dari 

kelompok skor tahap treatment 

menyusut pada kelompok skor tahap 

withdrawal.  

         Perubahan level MmK dikenali 

dari perbedaan  skor akhir baseline yai-

tu Bsl 3 = 30 meningkat pada skor awal 

treatment Trt1 = 42. Perubahan level 

PtK dikenali dari skor Bsl 3  =  92 naik 

menjadi Trt 1 = 121. Sedangkan peru-

bahan slope diketahui dari tren skor 



 

 

yang variatif, dengan kecenderungan 

kelompok skor tahap baseline naik 

pada tahap treatment, kemudian menu-

run pada tahap withdrawal. Berdasar 

analisis tersebut dapat  disimpulkan te-

lah terjadi perubahan level dan slope. 

Artinya, penerapan konseling resolusi 

konflik efektif meningkatkan pemaha-

man dan persepsi positif  konflik pada 

subjek ABT. 
 

B. Hasil pengukuran sikap menye-

lesaikan konflik (SMK), cara 

menyelesaikan konflik (CMK), dan 

hasil resolusi konflik (HRK) 

         Berdasarkan skor rata-rata, skor 

SMK = 46,67 pada tahap baseline 

meningkat pada tahap treatment men-

jadi SMK = 92,8. Skor rata-rata tahap 

baseline CMK = 33 meningkat pada 

tahap treatment CMK= 63,8. Skor rata-

rata tahap baseline HRK= 24,5 

meningkat pada tahap treatment yaitu 

HRK= 48,3. Selanjutnya perbandingan 

hasil pengukuran tahap treatment 

dengan tahap withdrawal, berdasar 

selisih skor rata-rata antara tahap 

treatment dan withdrawal telah terjadi 

penurunan sebesar 2,5 untuk SMK, 

terjadi penurunan 6,05 untuk CMK, 

dan terjadi penurunan sebesar 12,8 

untuk HRK.  

         Perubahan level pada SMK dike-

nali dari garis kenaikan titik pengu-

kuran Bsl 3 = 51 meningkat pada titik 

Trt1 = 83. Sedangkan perubahan level 

pada CMK tampak juga dari garis 

kenaikan titik pengukuran Bsl 3 = 38 

meningkat pada titik Trt1 = 62,5. Se-

lanjutnya perubahan level pada HRK 

dikenali dari garis kenaikan titik pe-

ngukuran Bsl-3 = 25 meningkat pada 

titik Trt1 = 44.  

         Untuk mengenali ubahan slope 

dapat dianalisis berdasar garis variasi 

sebaran skor. Sebaran hasil pengukuran 

SMK yaitu: baseline = 41-48-51, treat-

ment = 83-94,5-101, dan withdrawal = 

95-84,5. Sebaran skor CMK yaitu: 

baseline = 28-33-38, treatment = 62,5-

65, dan withdrawal = 61-64,5. Se-

dangkan sebaran skor HRK adalah: 

baseline = 24-24,5-25, treatment = 44-

52,5, dan withdrawal = 34-37. Berda-

sar sebaran skor tersebut menunjukkan 

variasi hasil pengukuran baseline, 

treatment, maupun withdrawal yang 

menggambarkan perubahan slope. 

Dengan demikian seluruh aspek 

pengukuran telah terjadi perubahan 

slope. Berdasarkan analisis ini dapat  

disimpulkan telah terjadi perubahan 

level dan slope. Artinya, penerapan 

konseling resolusi konflik dapat me-

ningkatkan sikap positif, cara meng-

hadapi, dan hasil penyelesaian kon-

struktif pada  ABT. 
 

Subjek Penelitan 2 sampai 12 

         Pembahasan sebagaimana pada 

contoh subjek penelitian 1 juga berlaku 

bagi kesebelas subjek penelitian lain-

nya. Berdasar analisis  sebagaimana 

cara tersebut, dapat disimpulkan telah 

terjadi  perubahan level dan slope pada 

seluruh aspek pengukuran meliputi 

memahami masalah konflik (MmK), 

persepsi terhadap konflik (PtK), sikap 

menghadapi konflik (SMK), cara me-

nyelesaikan konflik (CMK), dan hasil 

resolusi konflik (HRK). Hal ini berarti, 

penerapan konseling resolusi konflik 



 

 

efektif dalam mengatasi masalah kon-

flik interpersonal siswa berdasar ke 

lima indikator perubahan, yang  meli-

puti: (1) pemahaman masalah konflik, 

(2) persepsi konflik, (3) sikap mengha-

dapi konflik, (4) cara penyelesaian 

konflik, dan (5) hasil solusi konflik.  
 

SIMPULAN 

         Penilaian efektivitas konseling 

resolusi konflik didasarkan pada hasil 

uji kelompok terbatas dengan ran-

cangan single case experimental design 

model A-B-A. Hasil uji coba menun-

jukkan telah terjadi perubahan level 

yang diketahui dari kenaikan skor akhir 

baseline (Bsl3) meningkat pada skor 

awal treatment (Trt1) pada seluruh 

aspek pengukuran MMK, PTK, SMK, 

CMK, dan HRK. Demikian juga hasil 

uji coba menunjukkan perubahan slope, 

yang dikenali dari tren skor yang secara 

variatif menampakkan ubahan pening-

katan skor dari tahap baseline menuju 

tahap treatment, dan sedikit menurun 

pada tahap withdrawal pada seluruh 

aspek pengukuran tersebut. Dengan 

ubahan level dan slope tersebut, berarti 

penerapan konseling resolusi konflik  

efektif digunakan untuk membantu 

menyelesaikan masalah konflik inter-

personal siswa berdasar lima indikator 

ubahan yaitu: (1) pemahaman masalah 

konflik, (2) persepsi terhadap konflik, 

(3) sikap menyelesaikan konflik, (4) 

cara menyelesaikan konflik, dan (5) 

hasil resolusi konflik. 
 

REKOMENDASI 

         Berdasarkan simpulan di atas, 

dapat direkomendasikan sebagai beri-

kut. 

1. Bagi pengguna 

a. Agar penggunaan konseling reso-

lusi konflik sesuai dengan ran-

cangan, konselor perlu memiliki 

kompetensi teknik resolusi konflik, 

memiliki pemahaman konflik secara 

menyeluruh, dan memiliki keteram-

pilan interpersonal yang baik. 

b. Walaupun model ini telah meme-

nuhi kriteria akseptabilitas dan efek-

tivitas, namun penggunaan di luar 

seting penelitian memerlukan pe-

nyesuaian dengan konteks sekolah 

masing-masing.  
 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Uji keefektifan paket ini menggu-

nakan single case experimental 

design. Walaupun desain ini dipan-

dang cukup teliti mencermati hasil 

ubahan klien, namun tidak mela-

kukan kontrol. Desain eksperimen 

sebenarnya dengan menerapkan 

kontrol yang ketat, dapat digunakan 

sebagai prosedur penelitian yang 

lain untuk mengetahui keefektifan 

pelatihan secara lebih teliti. 

b. Uji kelompok terbatas pada pene-

litian ini, bermaksud meneliti efekti-

vitas perlakuan yang fokus analisis-

nya pada hasil perlakuan saja. Pen-

cermatan terhadap proses perlakuan 

yang memungkinkan modifikasi, 

seperti dalam desain penelitian 

tindakan tidak dilakukan. Disaran-

kan peneliti lanjutan dapat meman-

faatkan rancangan penelitian tinda-

kan untuk memperoleh model kon-

seling yang dapat dimodifikasi se-

cara berkelanjutan yang lebih baik. 



 

 

c. Subjek yang dilibatkan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan 

12 orang siswa. Belum diketahui 

keefektifan jika diterapkan pada 

subjek yang lain, karena itu bagi 

peneliti yang bermaksud untuk 

mengembangkan penelitian ini dapat 

melakukan pengujian terhadap 

subjek dengan latar belakang dan 

karakteristik yang berbeda termasuk 

dalam jumlah yang lebih besar. 

d. Berbagai teori konflik memiliki 

kerangka konsep dengan sudut pan-

dang masing-masing. Jika diadopsi 

masing-masing teori akan melahir-

kan pendekatan penyelesain konflik 

berbeda. Peneliti lanjutan dapat 

mengembangkan model intervensi 

dengan perspektif berbeda dengan 

ketajaman efektivitas pada seting 

pengguna yang berbeda pula. 
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PENDAHULUAN

         Siswa Sekolah Menengah Per-

tama (SMP) berada pada masa transisi 

dari anak-anak menuju dewasa awal, 

tepatnya pada tahap perkembangan 

remaja. Tugas perkembangan utama 

remaja adalah membentuk identitas. 

Jika proses ini berhasil, individu telah 

mencapai identitas, maka setidaknya 

individu memiliki komitmen terhadap 

identitas seksual, arah pekerjaan dan 

pandangan ideologis. Salah satu cara 

untuk membentuk identitas, siswa 

terlebih dahulu harus memahami 

kepribadiannya. 

         Kepribadian adalah keunikan 

individu yang menunjukkan ciri khas 

dari individu yang membedakan 

individu satu dengan yang lain, yang 

ditunjukkan melalui sikap, pola pikir 

dan tingkah laku individu. Sedangkan 

pemahaman kepribadian adalah ke-

mampuan individu untuk mengenali 

kekuatan dan kelemahan yang ada 

dalam diri sehingga mampu mem-

berikan respons yang tepat terhadap 

tuntutan yang muncul dari dalam dan 

luar individu. Pemahaman kepribadian 

akan membantu individu untuk me-



 

 

nentukan pilihan hidup, mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki 

individu, yang dapat dipergunakan 

untuk memenuhi tugas perkembangan 

dan tuntutan hidup. 

         Beberapa usaha telah dilakukan 

untuk pemahaman diri siswa di 

Sekolah Menengah Pertama, salah 

satunya melalui tes psikologi dan 

pengembangan inventori pemahaman 

kepribadian. Biaya tes psikologi yang 

cukup mahal, mengakibatkan tidak 

semua sekolah mampu menye-

lenggarakan tes psikologi. Selain ter-

kendala masalah biaya, durasi waktu 

juga menjadi pertimbangan oleh dari 

itu dibutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk mengetahui kecenderungan 

kepribadian melalui tes psikologi  psi- 

Usaha lain untuk mengungkap ke-

pribadian adalah pengembangan in-

venttori pemahaman kepribadian. 

Banyak penelitian yang menghasilkan 

inventori yang ditujukan untuk meng-

ungkap kepribadian, namun keefektif-

an dari pengelolaan inventori masih 

menjadi permasalahan. Pengadminis-

trasian inventori secara manual meng-

akibatkan kebosanan pada siswa, ter-

lebih siswa sekolah menengah pertama 

yang dalam hal ini masih dalam tahap 

perkembangan, lebih menyukai suatu 

hal yang sifatnya bermain. Inventori 

yang disajikan dalam bentuk software 

nampaknya juga belum mampu meng-

atasi kebosanan siswa dan belum 

mampu menambah daya tarik bagi 

siswa. Banyaknya isian dalam in-

ventori yang harus dilakukan siswa 

mengakibatkan siswa cepat bosan.  

         Menjawab permasalahan tersebut 

di atas, penulis merancang penelitian 

pengembangan yang ditujukan untuk 

menghasilkan salah satu alat atau 

media yang digunakan untuk pema-

haman kepribadian yang memiliki 

ketepatan secara teoritik dan praktik 

bagi siswa Sekolah Menengah Per-

tama. Instrumen yang dikembangkan 

adalah instrumen pemahaman ke-

pribadian dalam bentuk kartu Bridge 

di Sekolah Menengah Pertama. Salah 

satu pertimbangan penulis dalam 

mengembangkan instrumen pemaham-

an kepribadian dalam bentuk kartu 

Bridge di Sekolah Menengah Pertama 

adalah adanya penelitian yang men-

dahului yang menggunakan permainan 

monopoli dalam memahami psikologi 

dan kepribadian siswa sebagai peren-

canaan karier siswa Sekolah Mene-

ngah Pertama dari perspektif teori 

Holland. Instrumen pemahaman kepri-

badian dalam bentuk kartu Bridge 

yang dikembangkan penulis berpijak 

pada teori kepribadian Carl Gustav 

Jung.  

         Alasan pemilihan media kartu 

Bridge pemahaman kepribadian di 

Sekolah Menengah Pertama adalah 

belum dikembangkannya media kartu 

Bridge yang sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa Sekolah Me-

nengah Pertama yang diterima secara 

teoritik dan praktik. Selain itu, alasan 

lain adalah kemudahan atau ke-

efektifan dalam pengadministrasian 

media kartu Bridge, tidak membu-

tuhkan alat pendukung lain seperti 

komputer sehingga tidak ada kriteria 



 

 

khusus bagi sekolah dalam pengad-

minstrasian media kartu Bridge. 

         Pengembangan instrumen pe-

mahaman kepribadian dalam bentuk 

kartu Bridge di Sekolah Menengah 

Pertama memiliki manfaat baik secara 

teoritik dan praktik. Secara teoritis, 

konselor dapat memanfaatkan kartu 

Bridge sebagai instrumen pengumpul 

data untuk mengungkap dan mem-

berikan pemahaman kepribadian ke-

pada siswa. Secara praktik bahwa 

dengan menggunakan kartu Bridge da- 

pat meningkatkan efektivitas dan 

efesiensi kerja konselor, khususnya 

dalam pengadministrasian kartu 

Bridge. Hasil pemahaman kepribadian 

dengan kartu Bridge dapat dijadikan 

salah satu dasar penyusunan program 

layanan bimbingan pribadi sosial dan 

siswa lebih mudah untuk memahami 

kepribadian yang dimiliki, sehingga 

memungkinkan siswa tertarik dan 

tidak bosan untuk mengidentifikasi 

dan memahami kepribadian yang 

dimiliki.  
 

Tujuan Penelitian dan Pengem-

bangan 

         Tujuan penelitian pengembangan 

ini adalah menghasilkan instrumen 

pemahaman kepribadian dalam bentuk 

kartu Bridge di Sekolah Menengah 

Pertama yang mampu mengungkap 

kepribadian siswa yang memiliki 

tingkat validitas dan reliabilitas yang 

memadai, serta memiliki ketepatan 

secara praktik sehingga dapat di-

pergunakan konselor sebagai alat 

ungkap kecenderungan kepribadian 

siswa sekolah menengah pertama 

secara efektif dan efesien. 

Manfaat Penelitian dan Pengemba-

ngan 

         Hasil penelitian dan pengem-

bangan ini diharapkan bermanfaat 

untuk: 

1. Konselor 

    Membantu kerja konselor dalam 

mengungkap dan memahami kepri-

badian siswa Sekolah Menengah 

Pertama. 

2. Siswa 

Membantu siswa mengetahui dan 

memahami kepribadian yang dimi-

liki, sehingga dapat dipergunakan 

untuk mengembangkan diri secara 

optimal. 

3. Peneliti lanjutan 

Penelitian pengembangan ini masih 

terbatas pada uji ahli isi, media dan 

konstrak. Variabel yang diteliti 

masih terbatas pada variabel inter-

nal, dengan subjek penelitian yang 

masih terbatas pula. Sehingga un-

tuk peneliti selanjutnya diharapkan 

lebih mengembangkan dan meng-

variasikan lagi untuk uji, variabele, 

dan subjek penelitian. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian 

         Pengembangan instrumen pe-

mahaman kepribadian dalam bentuk 

kartu Bridge di Sekolah Menengah 

Pertama menggunakan model pengem-

bangan Borg&Gall (1983). Model ini 

dinamakan penelitian dan pengem-

bangan (research and development) 

yang terdiri dari 10 langkah pengem-

bangan yaitu melakukan penelitian 

pendahuluan (prasurvei), (2) melaku-

kan perencanaan, (3) mengembangkan 



 

 

jenis produk awal, (4) melakukan uji 

coba lapangan tahap awal, (5) melaku-

kan revisi terhadap produk utama, (6) 

melakukan uji coba kelompok kecil, 

(7) melakukan revisi terhadap produk 

operasional, (8) melakukan uji lapa-

ngan operasional, (9) melakukan revisi 

terhadap produk akhir, (10) dan men-

dessiminasikan dan mengimplemen-

tasikan produk. 
 

Prosedur pengembangan 

         Prosedur pengembangan instru-

men pemahaman kepribadian dalam 

bentuk kartu Bridge di Sekolah 

Menengah Pertama ini dilaksanakan 

melalui beberapa tahap prosedur, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Melakukan penelitian pendahuluan 

(prasurvei). 

2. Melakukan perencanaan. 

3. Mengembangkan jenis produk 

awal. 

4. Melakukan uji coba lapangan tahap 

awal. 

5. Melakukan revisi terhadap produk 

utama. 

6. Melakukan uji coba kelompok 

kecil. 

7. Melakukan revisi terhadap produk 

operasional. 

8. Melakukan uji lapangan operasi-

onal. 

9. Melakukan revisi terhadap produk 

akhir. 

10. Mendessiminasikan dan mengim-

plementasikan produk. 
 

Populasi dan sampel penelitian 

         Populasi adalah semua individu 

yang akan dijadikan subjek penulisan, 

yang paling sedikit mempunyai satu 

sifat yang sama (Hadi, 1994:221). 

Untuk keperluan penulisan ini, yang 

digunakan sebagai populasi adalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Malang dan SMP LAB UM Tahun 

Pelajaran 2010/2011. Sampel yang di-

gunakan pada penulisan ini adalah 

dengan melibatkan 80 siswa kelas VIII 

yang berasal dari SMP Negeri 4 

Malang dan SMP LAB UM. Kelom-

pok subyek yang dipilih tidak 

berdasarkan kriteria khusus, melain-

kan dipilih berdasarkan kriteria siswa 

kelas VIII. 
 

Instrumen penelitian 

         Data yang diperlukan dalam 

pengembangan instrumen pemahaman 

kepribadian dalam bentuk kartu 

Bridge di Sekolah Menengah Pertama 

berupa data deskriptif dan data kuan-

titatif.  Instrumen yang dipergunakan 

dalam pengumpulan data berupa ang-

ket penilaian. Angket berisi sejumlah 

pernyataan tertutup dan terbuka yang 

digunakan untuk memperoleh in-

formasi dari ahli isi, ahli media, dan 

calon pengguna produk media kartu 

Bridge sebagai pemahaman kepriba-

dian siswa Sekolah Menengah Per-

tama. Angket tertutup berupa skala 

penilaian dan angket terbuka berupa 

saran dan kritik. 
 

Analisis data 

         Terdapat dua teknik analisis data 

yang digunakan dalam pengembangan 

instrumen pemahaman kepribadian 

dalam bentuk kartu Bridge di Sekolah 

Menengah Pertama. Teknik analisis 

data yang dipergunakan untuk data uji 

ahli isi (validasi isi) dan ahli media 



 

 

adalah teknik analisis data persentase. 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas media kartu 

Bridge sebagai pemahaman kepribadi-

an perlu mengukur koefisien validitas 

dan koefisien reliabilitas yang menggu-

nakan analisis statistik dengan pro-

gram SPSS for Windows versi 16.0. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil uji ahli isi 

      Hasil penilaian uji ahli isi disajikan 

pada tabel 1. 

 

Tabel 1: Hasil Penilaian Uji Ahli Isi 
 

No Pernyataan Skor Persentase 

1 

Kesesuaian antara 

sub variabel dengan 

indikator 

147 91 

2 

Kesesuaian antara  

indikator dengan 

deskriptor 

140 87 

3 

Kesesuaian antara 

deskriptor dengan 

butir pernyataan 

147 91 

 

2. Hasil uji ahli media 

         Hasil uji ahli media, disajikan 

pada tabel 2.  

 

Tabel 2: Hasil Penilaian Ahli Media  

 
Aspek 

yang 

dinilai 

 

Pernyataan 

Penilaian 

1 2 3 4 

Kegunaan 

instrumen 

pemahaman 

kepribadian 

Membantu 

siswa 

mengenal tipe 

kepribadian 

yang dimiliki 

  

√ 

 

Membantu 

proses 

pengenalan 

diri siswa 

SMP 

  

√ 

 

Proses 

kegiatan 

  
√ 

 

bimbingan 

pribadi-sosial 

Ketepatan 

instrumen   

  pemahaman 

  kepribadian 

Cocok 

diberikan 

untuk siswa 

SMP 

   

√ 

Gambar untuk 

masing-

masing 

bahasan 

   

√ 

Penggunaan 

bahasan 

dengan 

tingkat 

perkembangan 

siswa SMP 

  

√ 

 

Ukuran media    √ 

Gambar dan 

warna 

   
√ 

Ukuran dan 

jenis huruf 

  
√ 

 

Kejelasan  

instrumen 

pemahaman 

kepribadian  

  

Judul media   √  

Tujuan media   √  

Sasaran 

pengguna 

media 

  

 

√ 

Pedoman 

penggunaan 

media 

  

√ 

 

Keefektifan 

instrumen 

pemahaman 

kepribadian 

Praktis dalam 

penggunaan 

  
√ 

 

Efisiensi dana 

untuk 

pelaksanaan 

  

√ 

 

Pemberian 

layanan 

informasi 

 

 √ 

 

Kemena-

rikan 

instrumen 

pemahaman 

kepribadian 

Desain yang 

disajikan 

  

 √ 

 Tampilan 

gambar dan 

warna 

  

 √ 

 Cover atau 

sampul 

  
√ 

 

 Daya tarik 

bagi siswa  

  
 √ 

 Secara 

keseluruhan 

  
√ 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hasil uji Lapangan 

         Nilai Cronbach alpha untuk 

masing-masing tipe kepribadian disaji-

kan pada tabel 3. 

 

Tabel 3: Nilai Cronbach alpha 

 

Tipe 

kepribadian 

Cron- 

bach 

alpha 

Standar 

Cronbach 

alpha 

Kete-

rangan 

Introversi 

pikiran 
0,773 > 0.60 Reliabel 

Ekstraversi 

pikiran 
0,643 > 0.60 Reliabel 

Introversi 

perasaan 
0,638 > 0.60 Reliabel 

Ekstraversi 

perasaan 
0,850 > 0.60 Reliabel 

Introversi 

pengindra-

an 

0,818 > 0.60 Reliabel 

Ekstraversi 

pengindraan 
0,823 > 0.60 Reliabel 

Introversi 

intuisi 
0,622 > 0.60 Reliabel 

Ekstraversi 

intuisi 
0,555 > 0.60 

Tidak 

Reliabel 
          

Sedangkan untuk uji validitas, semua 

tipe kepribadian dinyatakan valid. 

 

HASIL IMPLEMENTASI PRODUK 

         Produk yang telah direvisi dan 

dinyatakan valid oleh ahli isi, dan me-

menuhi tingkat validitas dan relia-

bilitas yang memadai serta dari ke-

layakan media oleh ahli media, ke-

mudian diimplementasikan pada sub-

jek sasaran yaitu siswa SMP. Tujuan 

dari implementasi produk ini adalah 

untuk mendapatkan tingkat keber-

tepatan secara penggunaan. Selama 

pelaksanaan implementasi produk ada 

beberapa poin penting yang perlu 

diperhatikan, yakni dalam hal prosedur 

pengadministrasian, prosedur peng-

interpretasian, dan prosedur peng-

informasian. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

         Hasil implementasi produk me-

nunjukkan kartu Bridge mampu di-

pergunakan untuk mengungkap dan 

memahami kepribadian siswa Sekolah 

Menengah Pertama. Kartu Bridge 

diterima secara teoritik dan praktik.  

 

Rekomendasi 

         Berdasarkan hasil penelitian ini, 

direkomendasikan sebagai berikut.  

1. Bagi konselor 

Konselor harus mampu memahami 

dan melakukan tiap tahapan dalam 

media kartu Bridge, dan memiliki 

pemahaman terhadap delapan tipe 

kepribadian Jung. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan 

meneliti dengan kriteria validitas 

eksternal (membandingkan de-

ngan tes sejenis, misalnya 

Myers-Briggs Type Indicator) 

dari media kartu Bridge yang 

dikembangkan dan memperluas 

populasi penelitian. 

b. Menstandarkan hasil interpretasi 

pemahaman kepribadian dan 

melakukan validitas untuk hasil 

kartu yang paling dominan 

dengan cara memberikan inter-

prestasi pada tiap jumlah kartu 

yang paling dominan, yaitu bila 

jumlah kartu yang paling 

dominan 2, 3, 4 dan sampai 5 

kartu, maka tiap jumlah domi-



 

 

nasi kartu tersebut memiliki arti 

masing-masing. 

c. Untuk mendapatkan hasil yang 

valid, sebaiknya peneliti selan-

jutnya melakukan cross-cek 

hasil pemahaman kepribadian 

pada konselor, guru, dan orang-

orang terdekat siswa. 

d. Melakukan penelitian dengan 

memperbanyak keragaman po-

pulasi dan wilayah penelitian. 

e. Untuk memaksimalkan peman-

faatan media kartu Bridge 

sebagai pemahaman kepribadian 

siswa Sekolah Menengah Per-

tama, perlu dilakukan desiminasi 

produk pada konselor Sekolah 

Menengah Pertama. Hal ini bisa 

dilakukan melalui workshop, 

lokakarya atau kegiatan sejenis 

untuk mempublikasikan dan 

melatih konselor Sekolah Mene-

ngah Pertama dalam penggunaan 

media kartu Bridge sebagai 

pemahaman kepribadian siswa 

Sekolah Menengah Pertama. 
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PENDAHULUAN 

         Strategi konselor dalam penye-

lesaian masalah konseli merupakan 

issue yang kurang memperoleh 

perhatian dari peneliti konseling di 

Indonesia. Sebenarnya issue tersebut 

merupakan masalah penting ditelaah 

karena keberhasilan layanan konseling 

di antaranya berkaitan dengan strategi 

yang dilakukan oleh konselor (Leong, 

2008).  

         Pelaksanaan konseling di Indo-

nesia banyak menghadapi masalah. 

Praktik konseling belum terpantau 

oleh lembaga yang kompeten. Belum 

dikembangkan standar professional 

yang mantap. Dalam berbagai pemba-

hasan, konselor dapat melakukan kon-

seling tanpa mengikuti kaedah aka-

demik yang memadai. Ada anggapan, 

konselor sekolah telah menjalankan 

proses konseling sebagaimana teori 

yang telah dipelajari. Kenyataan juga 

menunjukkan bahwa konselor sekolah 

memulai dan menjalankan proses 

konseling sesuai dengan selera 

masing-masing. Apa pun yang terjadi 

dengan cara kerja konselor itu, mereka 

melakukannya atas dasar “keyakinan” 

dan cara pandangnya mereka. Para 

pakar telah menjelaskan bahwa 

konselor melakukan strategi konseling 

sesuai dengan falsafah yang diikuti 

(Hansen, 2006). Namun demikian, jika 

cara pandang mereka kurang tepat 

mengenai kerja professional, dapat 

menimbulkan hubungan yang salah 

antara konselor dengan konselinya 

(Jordan & McCulloch, 2006).  

         Beberapa persoalan yang diha-

dapai konselor dikemukakan oleh 

Bradley (1978), meskipun merupakan 



 

 

kasus lama: seperti adanya gab antara 

persiapan yang diberikan ketika proses 

pendidikan dengan masalah nyata 

ketika menjalankan tugas sebagai 

konselor, dan antara teori yang 

diajarkan terlalu lama dibandingkan 

dengan tujuan pendidikan sekarang 

ini. Masalah seperti ini menjadi ma-

salah bagi konselor untuk dapat mem-

berikan layanan yang sesuai untuk 

masalah siswanya.  

         Para konselor memang dihadap-

kan dengan masalah-masalah “baru” 

ketika menjalankan praktik konseling. 

Masalah yang dihadapi konselor di 

antaranya berkaitan dengan birokrasi 

sekolah, jenis masalah siswa dan 

kemampuan konselor dalam mem-

bantu mengatasi masalah. Bagaimana 

cara konselor menyelesaikan masalah 

demikian? Kim dan Hawley (t.t) ber-

dasarkan hasil penelitiannya membe-

rikan rekomendasi untuk merumuskan 

dan mengembangkan peran konselor 

menjadi lebih baik, meningkatkan 

kualitas dan pengembangan kompe-

tensinya dalam kaitannya dengan 

pengembangan program layanan kon-

seling. 

         Namun demikian, dalam praktik-

nya konselor sekolah mungkin lebih 

menggunakan cara yang sangat 

prakmatis. Mengapa demikian, karena 

dasar-dasar yang dipelajari sebelum-

nya kurang memadai untuk membuat 

mereka komitmen untuk mengapli-

kasikannya secara konsisten. Pende-

katan pragmatis manjadi “strategi” 

utama karena tidak ada pengawasan, 

tidak lesensi penggunaan konseling, 

standarisasi proses konseling, belum 

diperkuatnya pendidikan konseling 

ketika mereka melakukan tugasnya 

untuk meningkatkan kualitas layanan 

konseling. Pengawasan terhadap pro-

gram kerja konseling di sekolah 

memang dilakukan, namun demikian 

selama ini pengawasan tersebut belum 

banyak menyentuh kepada persoalan 

substansi praktik konseling.  

         Sekolah memiliki instrument 

untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dialami siswa, tetapi kiranya 

belum menjadi alat penting untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi 

melalui proses konseling. Konselor, 

kata Hansen (2004) belum memiliki 

kontribusi penting dalam mengem-

bangkan model koseling. 

         Dari berbagai studi pendahuluan, 

konselor sekolah jarang mencoba 

menggunakan teori tertentu dalam 

menjalankan praktik konseling. Apa 

yang dilakukan mereka lebih banyak 

bersifat “psychological support” kepa-

da siswa yang bermasalah. Karena itu, 

pendekatan teoritik kurang mempe-

roleh perhatian untuk diterapkan 

meskipun mereka juga mempelajari 

beberapa teori konseling utama.  

         Kajian mengenai strategi yang 

digunakan konselor sangat penting 

untuk keperluan: (1) mengenal bagai-

mana konselor sekolah menerapkan 

praktik konseling kepada konselinya, 

(2) jika hendak melakukan konstruksi 

terhadap proses konseling yang ada di 

masyarakat kita, sebaiknya didasarkan 

atas cara-cara yang telah berkembang, 

diformulasi, dan selanjutnya disse-

minasi, sehingga model baru itu lebih 

dapat diterima karena sejalan dengan 



 

 

gaya kerja konselor selama ini, dan (3) 

kegagalan berbagai model konseling 

diaplikasian oleh konselor itu, karena 

banyak jarak antara kajian teori 

dengan “gaya kerja” konselor. Kita 

mengetahui bahwa gaya kerja yang 

diterapkan konselor mencerminkan 

“budaya” yang ada di masyarakat. 

         Kajian berkenaan dengan strategi 

konselor dalam menyelenggarakan 

konseling belum diketahui secara 

pasti. Perlu dilakukan eksplorasi 

mengenai penjelasan konselor sekolah 

dalam menyelenggarakan konseling 

atau bantuan psikologis lainnya ke-

pada konseli/siswa yang ditangani. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana strategi yang 

digunakan konselor dalam proses 

penyelsaian masalah siswa melalui 

proses konseling. 

 

METODE PENELITIAN 

         Penelitian menggunakan pende-

katan penelitian grounded, yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan atas 

dasar hasil temuan lapangan (Strauss 

& Corbin 1990). Pendekatan ini dipi-

lih karena belum banyak dilakukan 

penelitian atau kajian teori mengenai 

aspek yang diteliti ini. Dalam pe-

nelitian ini mengeksplorasi pandangan 

konselor mengenai strategi yang di-

gunakan dalam memberikan layanan 

konseling kepada siswa. Penelitian ini 

merupakan metode yang tepat karena 

teori dirumuskan berdasarkan data 

yang dikumpulkan, menghasilkan pe-

mahaman, dan memberi makna atas 

data sehingga menghasilkan sebuah 

teori (Strauss & Corbin, 1990). 

         Dalam penelilian ini sebanyak 

37 subjek sebagai informan. Mereka 

adalah konselor sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah 

atas/kejuruan. Informan memiliki pe-

ngalaman di atas 5-27 tahun bertugas 

sebagai konselor sekolah. Sebagian 

besar adalah perempuan. Latar bela-

kang pendidikan informan adalah 

sarjana Bimbingan dan Konseling atau 

Sarjana Psikologi. 

         Data diperoleh melalui wawan-

cara yang dilakukan oleh mahasiswa 

Magister Psikologi yang mengambil 

Matakuliah Psikologi Konseling. Wa-

wancara didasarkan atas guide yang 

dipersiapkan sebelumnya, dengan per-

tanyaan semi terstruktur. Semua hasil 

hasil wawancara ditranskripsi dan 

selanjutnya dianalisis. Prosedur inter-

view dilakukan mengikuti teori groun-

ded oleh Strauss dan Corbin (1990). 

         Data dianalisis secara sistematis 

berdasarkan tahap secara berurutan 

sebagaimana dikemukakan Strauss & 

Corbin (1990), yaitu pemberian kode 

terhadap konsep, pengkategorisasian, 

dan pengkodean aksial. Pemberian 

kode terhadap konsep merupakan 

pembuatan nama dari fenomena de-

ngan konsep tertentu. Dalam  tahap ini 

peneliti menguji persamaan dan per-

bedaan setiap konsep yang diru-

muskan, sehingga dapat mengeli-

minasi duplikasi dan menghasilkan 

konsep yang mencakup keseluruhan 

gejala yang ada pada transkrip. 

         Melakukan kategorisasi berarti 

peneliti menyederhanakan konsep 

yang disusun dalam beberapa ke-

lompok dengan jalan mereduksi dan 



 

 

membagi dalam kelompok yang 

memiliki sifat yang sama. Dalam 

melakukan kategorisasi, peneliti mere-

view kategori yang dibuat, mengeli-

minasi terjadinya duplikasi dan 

memastikan setiap konsep masuk 

dalam kategori yang ada. Proses ka-

tegori dilakukan sehingga menghasil-

kan daftar kategori akhir. Tahap akhir 

adalah penyusunan kode aksial, yaitu 

menyusunan hubungan antar kategori 

atau sub kategori yang telah diha-

silkan. 

 

HASIL PENELITIAN 

         Dalam pandangan konselor, ma-

salah yang dialami siswa memiliki 

kesamaan. Umumnya masalah siswa 

itu terkait dengan tata tertib, disiplin, 

hubungan dengan orang tua, hubungan 

dengan guru, atau hubungan muda-

mudi. Ada kalanya konseli juga 

mengalami masalah yang agak ber-

beda, misalnya siswa yang mengalami 

shock karena kasus tertentu, kasus 

siswa menarik diri, dan pornografi. 

Kasus khusus ini tidak banyak terjadi, 

tetapi tetap perlu memperoleh perha-

tian dari konselor. Mengatasi berbagai 

masalah yang dialami siswa perlu 

strategi tertentu.  

         Strategi yang dilakukan konselor 

sekolah dalam menjalankan layanan 

konseling dilakukan dengan beberapa 

cara, mulai dari mengenalkan layanan 

bimbingan dan konseling sampai pada 

penangannya. Strategi konselor dapat 

diklasifikasikan menjadi empat jenis, 

yaitu: mengenalkan layanan konseling, 

pendekatkan hubungan personal de-

ngan konseli, penyesuaian proses kon-

seling, dan mengembangkan cara yang 

relevan.  
 

Mengenalkan konseling 

         Di sebagian sekolah, siswa telah 

mengenal layanan konseling beserta 

fungsinya. Di sekolah yang seperti ini, 

layanan konseling lebih berjalan 

dengan wajar, siswa bersedia datang 

sendiri ke konselor untuk membi-

carakan dan mengkonsultasikan masa-

lahnya. Namun, sekolah yang lain 

layanan bimbingan dan konseling 

belum dipahami siswa secara tepat. 

Sebagian siswa menganggap konse-

ling merupakan momok. Konselor 

perlu memanggil siswa yang diduga 

bermasalah untuk dibantu meneyele-

saikannya. Dalam kasus demikian, 

siswa tidak terbuka untuk mem-

bicarakan masalahnya dengan kon-

selor.  

         Apalagi sejumlah konselor me-

ngakui bahwa mereka juga dilibatkan 

dalam penanganan tata tertib sekolah, 

sehingga siswa tidak dapat mem-

bedakan mana hukuman dan mana 

konseling. Mengenalkan layanan kon-

seling ke siswa dianggap perlu. 

Terdapat berapa cara yang digunakan 

konselor untuk mengenalkan layanan-

nya (konseling) kepada siswa, yaitu 

penjelasan perorangan, penjelasan 

klasikal, dan mengenalkan dengan 

program jemput bola. 
 

1. Penjelasan secara perorangan 

         Di awal semester tahun ajaran 

baru, sebagian konselor memiliki 

program konseling terprogram  dengan 

memanggil anak (siswa) saat jam 

pelajaran berlangsung. Di sekolah XX 



 

 

ada dua anak di tiap mata pelajaran 

yang dipanggil. Saat itu siswa 

dijelaskan tentang Bimbingan Konse-

ling, fungsi dan manfaatnya untuk 

siswa. Konselor memperkenalkan la-

yanan bimbingan dan konseling 

sehingga ketika mereka memiliki ma-

salah dan berkeinginan untuk meminta 

bantuan sudah mengetahui ke mana 

harus berkonsultasi. Sekolah yang me-

nerapkan cara ini menargetkan sudah 

bisa memanggil semua siswa baru di 

akhir semester.  
 

2. Penjelasan di kelas 

         Sebagian sekolah memberi 

jadwal kegiatan BK dengan masuk 

kelas memberikan materi pengem-

bangan diri. Layanan di kelas ini 

biasanya mencakup kegiatan informasi 

dan bmbingan kelompok. Pada saat 

itu, konselor memanfaatkan kegiatan 

di kelas untuk mengenalkan layanan 

konseling kepada siswa.  
 

3. Jemput bola 

         Jarang ada siswa yang datang 

sendiri ke ruang konseling untuk 

mengkonsultasikan masalahnya. Agar 

siswa yang memperoleh layanan, 

sekolah yang lebih proaktif, melaku-

kan pendataan tentang masalah siswa, 

baik melalui daftar cek masalah 

(DCM) atau melalui laporan teman-

temannya misalnya soal pertengkaran 

antar siswa melalui facebook. Seba-

gian besar siswa yang memperoleh 

bantuan adalah dipanggil. 

 

Mendekatkan hubungan personal 

         Meskipun berbagai usaha mem-

perkenalkan layanan konseling kepada 

siswa telah dilakukan, tetapi dirasa 

belum cukup untuk membuat siswa 

menerima layanan konseling sewajar-

nya. Sebagian siswa masih takut dan 

urusan per-BK-an. Mereka masih 

menganggap di BK itu memperoleh 

hukuman. Cara itu membuat  siswa 

menerima konselor, bukan lagi se-

bagai momok, tetapi diterima sebagai 

sahabat. BK khususnya untuk siswa 

SMP merupakan barang asing. 

         Mendekatkan hubungan dengan 

siswa/konseli merupakan strategi 

penting yang dilakukan konselor agar 

layanan konseling berjalan lebih efek-

tif. Mendekatkan hubungan dengan 

siswa merupakan strategi lain yang 

dilakukan oleh konselor. Mendekatkan 

hubungan personal dengan siswa 

merupakan cara yang dikembangkan 

oleh banyak konselor sekolah, agar 

keberadaan layanan yang diberikan 

konseling dan para konselor diterima 

dengan baik. Mendekatkan hubungan 

itu dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu:  

1. Bersikap simpatik dan bersahabat 

         Bersikap simpatik merupakan 

salah satu cara yang dilakukan 

konselor, supaya siswa mau tertarik 

dan dapat memanfaatkan layanan 

konseling. Bersikap simpatik tersebut 

antara lain: menyapa siswa terlebih 

dahulu ketika berjumpa, mengajak 

siswa mengobrol secara informal 

menganai pribadinya, meningkatkan 

interaksi dengan siswa baik di kelas 

dan terutama di luar kelas. Konselor 

biasanya ngobrol dulu dengan siswa 

sesuatu yang menjadi daya tarik siswa. 

Berusaha menyelami dunia mereka. 



 

 

Setelah mereka merasa nyaman, 

secara pelan-pelan masuk pada pokok 

masalah. Siswa lebih memilik kon-

selor yang dapat dijadikan sebagai 

teman curhat. 

2. Menempatkan diri sebagai orang  

    tua 

         Konselor sekolah merasa hu-

bungan yang “hangat” antar dirinya 

dengan konseli sangat penting. Kede-

katan hubungan tersebut yang mem-

buat konseli dapat berbecerita segala 

masalah yang dialami. Konselor me-

nggambarkan dirinya bukan sebagai 

guru, tetapi lebih sebagai orang yang 

memiliki kedekatan hubungan perso-

nal dengan konseli, atau konselinya 

menempatkan dirinya sebagai orang 

yang berarti, seperti sebagai ibu atau 

orang tua.  “Kedekatan saya dengan 

mereka membuat mereka merasa saya 

adalah ibu mereka. Model ini menja-

dikan mereka nyaman sekali bercerita 

apa yang menjadi permasalahan mere-

ka” (Hsn).  

3. Meningkatkan interaksi dengan  

    siswa 

         Akses siswa ke bimbingan kon-

seling sangat jarang di sekolah tertentu 

terutrama kepada siswa yang sering 

mengalami masalah dengan aturan 

sekolah. Untuk mengatasi siswa yang 

tersangkut dengan masalah tersebut, 

keterlibatan konselor sangat tinggi. 

Cara yang dilakukan konselor adalah 

meningkatkan interaksi dengan siswa, 

yaitu konselor menyediakan buku 

catatan harian, yang harus ditulis dan 

dilaporkan ke BK setiap hari. Dengan 

cara demikian, siswa lebih sering 

datang ke ruang bimbingan konseling 

dan konselor dapat lebih banyak 

berinteraksi dengannya. 
 

Penyesuaian proses konseling: Dari 

teori ke pengalaman 

         Konselor memang telah mem-

pelajari teori-teori konseling. Setelah 

sekian lama menjalankan praktik, teori 

konseling dipandang kurang diguna-

kan. Teori yang pernah dipelajari lebih 

merupakan landasan untuk melakukan 

praktik konseling. Terdapat beberapa 

gaya yang dikembangkan dalam me-

lakukan praktik konseling jika dihu-

bungkan dengan penggunaan teori 

konseling. Gaya yang dikembangkan 

adalah sebagai berikut. 

1. Kombinasi teori 

         Konselor sekolah banyak yang 

menggunakan pendekatan behavioral 

atau terapi realitas dalam proses 

konseling. Dalam pandangan mereka, 

pendekatan behavioral lebih sesuai 

dengan perkembangan siswa. Namun 

begitu, sebagian kecil dari konselor 

yang menggunakan pendekatan hu-

manistik atau rasional emotif. Penggu-

naan teori tertentu dalam proses 

konseling dilakukan terutama bagi 

konselor yang baru melakukan prak-

tik. Mereka ingin menerapkan apa 

yang dilajadi ketika kuliah. Lambat 

laun, konselor mencoba melakukan 

penggabungan antara teori-teori yang 

diketahui, misalnya konseling beha-

vioral dengan konseling rasional 

emotif.  

          Teori itu perlu diimprovisasi 

sesuai dengan problematika yang 

dialami siswa. “Teori yang saya guna-

kan sudah campur baur jadi satu” 



 

 

(Ansy). Meskipun di sisi lain juga 

menyatakan bahwa penggunaan teori 

behavior diangap paling sesuai, seba-

gaimana yang telah banyak diterapkan 

ketika melakukan konseling. 

         Kombinasi teori itu dilakukan 

dengan cara lain, yaitu menggunakan 

behavioral untuk kasus kenakalan re-

maja, sementara di saat lain, khu-

susnya untuk kasus lama yang 

terpendam lebih sesuai dengan 

menggunakan teori psikodinamika. 

Melakukan kombinasi ini sesuai de-

ngan kemampuan mereka dalam men-

jalankan konseling. 

2. Teori sebagai landasan, memper- 

    kuat pengalaman  

         Penggunaan teori secara “kaku” 

tidak pernah dilakukan. Dalam kon-

teks demikian, lebih banyak meng-

kombinasi beberapa strategi. “Teori 

memang menjadi landasan saya untuk 

bertindak, tapi yang diambil yang co-

cok” (Prt). Misalnya saja berdasarkan 

teori kebutuhan Maslow, berarti anak-

anak remaja seusia mereka itu ke-

butuhan utamanya apa, saya harus 

paham itu. Sehingga bisa bersikap 

yang tepat saat menghadapi mereka.   

         Beberapa konselor menyatakan 

telah menggunakan teori tertentu da-

lam praktik konseling meskipun sudah 

tidak hafal. Kalau sudah bekerja, bia-

sanya langsung kepada permasalahan. 

Menurut mereka, teori tetap dipakai 

sebagai landasan, tetapi pengem-

bangannya lebih berjalan. Jadi dalam 

pelaksanaan konseling lebih banyak 

didasarkan atas pengalaman dan 

latihan. Teori sebagai landasan dan 

latihan menunjang kami untuk me-

nambah wawasan. 

         Pada awal mula menjadi kon-

selor, beberapa informan mengaku 

menggunakan teori tertentu dalam 

melakukan konseling, karena ingin 

mengaplikasikan teori. Namun dari 

berbagai “eksperimen” yang dilakukan 

kepada siswanya teori tidak seluruh-

nya bisa dilakukan. Konselor harus 

menterjemahkan ulang teori-teori itu 

sehingga bisa digunakan untuk kon-

seling di sekolah. Atas dasar itu, 

terakhir banyak menggunakan penga-

laman pribadi dalam melakukan 

konseling. Pengalaman bergesekan de-

ngan masalah siswa menjadikan 

konelor mudah menganalisis dan 

memberikan penyelesaian terhadap 

masalah yang dialami siswa. Jadi 

dalam perjalanan di lapangan, dila-

kukan komparasi teori sesuai dengan 

masalah yang dihadapi. 

3. Lupa teori, banyak pengalaman 

         Konselor mengakui bahwa saya 

apa yang dilakukan didasarkan atas 

teori, hanya saja, terkadang lupa de-

ngan teorinya secara detil. Dia me-

ngakui bahwa pada awal melakukan 

konseling atau di tahun-tahun pertama 

berdinas, bisa melakukan konseling 

berdasarkan teori tertentu, sesuai ta-

hapan-tahapannya. Masih sangat fresh 

dengan teori tersebut. Namun se-

karang, praktik konseling lebih banyak 

berdasarkan pengalaman sehari-hari 

ketika menghadapi siswa.  Hal yang 

sama dinyatakan Prwt: 

“Saya melakukan konseling, pada 

hakikatnya didasarkan atas teori. 

Tetapi jika dihadapkan pada 



 

 

permasalahan, yang ada di teori 

kita pakai sebagai acuan saja, 

yang lebih sering main hajar 

saja”. 
 

         Main hajar yang dimaksudkan 

adalah pelaksanaan konseling yang 

disesuaikan dengan kondisi, menye-

lesaikan masalah sesuai dengan cara 

saya sepanjang tidak menyimpang 

aturan. Mereka lupa dengan teori.  

         Intinya mereka bekerja menja-

lankan sesuai aturan, prosedurnya 

benar dan tidak menyalahi aturan. 

Baik aturan sekolah maupun kode etik. 

Misalnya memegang dan menyimpan 

rahasia, menghargai dan saling beker-

jasama sehingga tercapai tujuan kon-

seling. 

4. Konseling dengan instink 

         Seorang konselor mengaku bah-

wa dalam menjalankan konseling tidak 

berdasarkan teori tertentu karena 

penerapan teori kadang tidak sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. “Jadi 

pendekatan yang saya lakukan lebih 

pada instink saya secara psikologis” 

(Asy). Biasanya anak bermasalah 

bayak absen, kurang terbuka. Karena 

itu dalam menjalankan konseling lebih 

banyak atas dasar pengalaman sehari-

hari. Karena setiap siswa memiliki 

karakter yang berbeda, sehingga cara 

penanganannya berbeda pula. 
 

Mengembangkan cara yang relevan 

         Konseling merupakan cara tepat 

untuk membantu siswa. Dalam kon-

seling ada tatap muka, bisa menge-

tahui berbagai persoalan yang diha-

dapi. Dibandingkan menggunakan me-

dia jejaring social atau SMS konseling 

masih lebih baik dalam membantu 

masalah siswa. Media yang lain itu 

terlalu sempit untuk memberikan 

penjelasan apa masalah yang dialami.  

1. Menggunakan instrument pendu- 

    kung 

         Untuk mengatasi siswa yang 

tertutup, tidak mau menceritakan 

masalahnya dan konselor mengalami 

kesulitan untuk mengenal pribadi, 

konselor dapat menggunakan metode 

khusus, seperti tes grafis. Dari gambar 

yang dia buat, meminta kepada siswa 

untuk  menceritakan isi gambar yang 

dibuatnya. Dari sini konselor dapat 

mengembangkan untuk menggali ma-

salah konseli dan akhirnya yang 

terpenting adalah bagaimana siswa 

dapat menyelesaikan masalahnya 

sendiri.  

2. Lihatkah kebutuhan dan karakter  

    siswa 

         Konseling itu perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan anak. Ada anak 

yang sadar kalau dia bermasalah, 

tetapi ada juga tidak menyadari kalau 

bermasalah. Ada anak yang kalau 

didekati semakin menjauh. Jadi harus 

pandai-pandai melihat kebutuhan 

siswa. Konseling harus disesuaikan 

dengan karakternya masing-masing 

siswa.  

         Konseling perlu dibuat senya-

man mungkin. Guru BK harus mampu 

menganalisis model-model konseling 

sesuai dengan kondisi dan karakter 

siswa. Konseling yang menyenangkan 

itulah yang disunai. Kalau terlalu kaku 

juga akan mudah jenuh.  

         Konselor juga menyelenggara-

kan konseling sesuai dengan yang 



 

 

dikehendaki siswa. Pernah pula dise-

lengarakan di pantai sambil jalan-

jalan, konseling ramai-ramai dengan 

sekelompok siswa, konseling lewat 

telpon atau SMS. Yang penting siswa 

merasa nyaman. 

3. Penerapan teknik khusus 

         Konselor perlu mengembangkan 

konseling yang lebih inovatif, 

misalnya konseling Islami. Dalam 

pandangan informan, konseling Islami 

dilakukan untuk memberikan bantuan 

sesuai dengan jenis kelamin konseli. 

Konseli perempuan dibantu oleh kon-

selor perempuan agar lebih mudah 

memahami konselinya. Kemudian di 

akhir konselor ada advice untuk 

mendekatkan diri kepada Allah, 

sehingga anak merasa ada sumber 

kekuatan lain yang bisa menemaninya 

setiap saat. Selain itu, cara permainan 

untuk menyelesaikan masalah dapat 

digunakan, termasuk menggunakan 

hipnoterapi. 

4. Kerja sama dengan orang tua 

         Konselor sekolah bekerjasama 

dengan orang tua untuk memantau 

perkembangan siswa. Perkembangan 

anak di sekolah juga dikomunikasikan 

kepada orang tua, agar orang tua juga 

memantau perkembangannya. Kerja 

sama ini menurut konselor juga ditun-

jukkan dalam bentuk mengundang 

orang tua untuk datang ke sekolah 

ketika ada siswa yang mengalami 

masalah terkait dengan keluarganya. 

5. Melakukan pendampingan dan      

    meningkatkan kemandirian siswa 

         Fungsi konselor adalah memberi 

bantuan yang sifatnya eksternal. 

Konselor memberikan pendampingan 

kepada siswa agar sewaktu-waktu 

dapat membantu siswa. Kadang siswa 

hanya perlu untuk curhat saja dan 

menceritakan apa yang dialami dan 

dirasakan. Dalam konteks seperti ini 

konselor lebih berperan sebagai pen-

dengar saja. Kalau siswa dapat me-

nyelesaikan masalahnya sendiri lebih 

baik. Tidak tergantung kepada konse-

lor. “Karena ada juga anak yang 

sedikit-sedikit datang ke kami, pada-

hal semestinya ia bisa menyelesaikan 

masalahnya sendiri” (Els).  

 

PEMBAHASAN 

         Penelitian ini menghasilkan 

temuan bahwa strategi konselor dalam 

memberikan layanan konseling mela-

lui empat langkah, yaitu: mengenalkan 

konseling, mendekatkan hubungan 

personal dengan siswa, melakukan 

penyesuaian proses konseling, dan 

mengembangkan cara yang relevan 

untuk menyelesaikan masalah. Ke-

empat cara ini merupakan kesimpulan 

umum, tetapi untuk setiap konselor 

memiliki penekanan tersendiri.  

         Mengenalkan layanan konseling 

kepada siswa merupakan strategi 

penting bagi sebagian konselor. Pe-

ngenalan itu sangat bermakna khusus-

nya kepada siswa SMP, yang memang 

baru mengenal layanan konseling di 

sekolah. Namun demikian, pengenal 

ini tidak selalu efektif jika konselor 

juga dilibatkan dalam urusan pener-

tiban dan pemberian hukuman kepada 

siswa. Tepat yang dikemukakan oleh 

konselor kadang-kadang siswa sulit 

membedakan antara konseling dengan 

hukuman, khususnya ketika dia di-



 

 

panggil datang ke ruang bimbingan 

dan konseling sekolah. Perlakuan yang 

salah oleh konselor kepada siswa 

memberikan melukai pikiran dan pe-

rasaan siswa. Perlakuan konselor se-

kolah yang kurang tepat menimbukan 

masalah bagi konselor, sekolah, dan 

program pendidikan (Jordan & Mc-

Culloch, t.t.). Adalah wajar, jika kon-

selor memberikan layanan informasi 

kepada siswa ada awal-awal masuk 

sekolah (Depdiknas, 2006). 

         Kepercayaan konseli kepada 

konselor, pemahaman siswa atas fung-

si konseling, serta kerelaan siswa un-

tuk memanfaatkan layanan konseling 

dapat diperoleh di sekolah tertentu. 

Tetapi hal tersebut merupakan masa-

lah tersendiri bagi sebagian sekolah. 

Karena itu wajar jika sebagian sekolah 

”berjuang” untuk mengembangkan bu-

daya ”pemanfaatan” BK sebagai lem-

baga membantu konseli/siswa dalam 

menyelesaikan masalahnya. 

         Aspek kedua yang menjadi 

strategi konselor dalam peningkatan 

layanan konseling adalah mende-

katkan hubungan konselor dengan 

siswa. Sebagian guru menganggap, 

hubungan yang ”akrab” antara mereka 

menjadi bagian yang sangat penting 

untuk keperluan layanan konseling. 

Konselor merasa berhasil ketika dia 

telah menjadi ”sahabat” atau orang tua 

dari siswanya, sehingga menjadi tem-

pat untuk ”curhat” atas masalah yang 

dialami siswa. Dalam pandangan kon-

selor, posisi sebagai sahabat atau 

orang tua merupakan kunci bagi 

pemanfatan layanan konseling oleh 

siswa. 

         Banyak konselor beranggapan 

bahwa posisi konselor yang diangap 

sebagai ibu/bapak lebih menguntung-

kan. Kemungkinan ini untuk keper-

luan bukan hanya dekatnya hubungan 

mereka, tetapi untuk memberi ”pe-

ngaruh” yang lebih kuat atas advice 

yang diberikan konselor kepada 

siswa/konselinya. Sebagian besar kon-

selor merasa bangga jika dapat 

memberikan nasehat atas masalah 

yang dialami konselinya. ”Posisi” se-

bagai orang tua sebagaimana yang 

gambarkan dekatnya hubungannya 

dengan siswa menjadi bagian yang 

membanggakan konselor. Pendekatan 

seperti ini mungkin perlu kehati-hatian 

bagi konselor untuk menghindari 

terjadi kontratransferensi yang ber-

langsung dalam jangka panjang. 

         Aspek ketiga dari temuan pene-

litian ini adalah melemahnya pengu-

naan teori dan menguatnya dasar pe-

ngalaman dalam praktik konseling. 

Temuan ini merupakan hasil penelitian 

yang paling ”unik”. Konselor sebagai 

petugas profesional dalam membe-

rikan layanan konseling kurang mem-

perkuat pemberian layanan atas dasar 

teori. Justru sebaliknya teori yang 

dipelajari ”menghilang” dan semakin 

digantikan dengan layanan berdasar-

kan ”pengalaman”, bahkan ada konse-

lor yang menafikan penggunaan teori, 

dia menggunakan instinknya. Atas da-

sar hasil penelitian ini, tampaknya 

teknik menjadi lebih penting diban-

dingkan dengan teori dalam mem-

berikan layanan konseling. Pengakuan 

sebagian besar konselor menunjukkan 

bahwa mereka lupa dengan teori 



 

 

konseling. Atas dasar alasan kebutuh-

an dan karakter spesifik siswa mem-

buat penggunaan teori kurang mendu-

duki peranan penting dalam mem-

berikan layanan konseling. 

         Pengembangan teknik yang re-

levan juga dilakukan oleh konselor 

sebagai strategi penyelesaian masalah 

konseli yang diangap spesifik masa-

lahnya. Misalnya kasus siswa yang 

trauma, melakukan tindakan amoral, 

atau siswa yang tidak mau ”muka 

mulut” atas masalah yang dialami. 

Teknik spesifik tersebut digunakan 

untuk membantu konselor dalam me-

mahami masalah yang dialami 

konselinya. Leon, et al. (2003) mene-

gaskan betapa sangat pentingnya bagi 

konselor untuk melakukan asesmen 

terhadap kebutuhan konseli/siswa 

yang menjadi sasaran layanan. Bahkan 

Thompson (2003) menuliskan bahwa 

asesmen harus menjadi bagian integral 

dalam pengembangan program laya-

nan konseling di sekolah. Dengan 

demikian, layanan yang diberikan ke-

pada siswa menjadi lebih tepat sasaran 

dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh siswa. 

         Empat strategi di atas membe-

rikan gambaran bahwa masalah yang 

dialami konselor terkait dengan 

layanan konseling cukup rumit, mulai 

dari aspek mengenalkan layanan, 

proses pemberian layanan, sikap 

konselor yang harus dikembangkan, 

sampai kepada inovasi yang perlu 

dilakukan oleh konselor atas layanan 

yang diberikannya. Strategi tersebut 

sekiranya dijalankan oleh konselor 

dapat mengurangi kerumitan layanan 

konseling yang hingga sakarang ini 

terus terjadi. Program pengembangan 

intervensi kepada siswa sangat banyak 

dikembangka, baik melalui hasil riset 

atau atas dasar pengalaman. Apa yang 

dilakukan oleh Calhaun, Glaser, dan 

Bartolomucci (2001) mengenai kon-

septualisasi dan intervensi untuk siswa 

yang nakal merupakan contoh yang 

patut dikembangkan di sekolah. Mes-

kipun juga banyak model lainnya yang 

juga mengembangkan cara inovatif 

dalam pemberian layanan konseling 

(Yeh, Hunter, Mada-Bahel, Chiang, & 

Arora, 2004). Karena itu konselor 

sekolah perlu lebih inovatif dalam 

mengembangkan program layanan 

konseling. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

         Konselor sekolah telah mela-

kukan usaha yang inovatif dalam 

memberikan layanan konseling. Pada 

umumnya mereka merasa bahwa teori 

yang dipelajari kurang memadai untuk 

menyelesaikan masalah siswa di se-

kolah. Modifikasi atas teori telah di-

lakukan dan pengalaman dalam pe-

nanganan telah memperkuat pelaksa-

naan pemberian konseling. Atas dasar 

hasil penelitian ini, direkomendasikan 

sebagai berikut.  

1. Perlunya melakukan kajian yang le-

bih mendalam mengenai penerapan 

teori konseling dalam pelayanan 

konseling. Pengakuan sangat ren-

dahnya penggunaan teori dalam 

praktik konseling menunjukkan 

bahwa konselor mengalami “masa-

lah” ketika menerapkan teori yang 



 

 

berkembang untuk mengatasi kasus 

yang dihadapinya. 

2. Strategi  yang dilakukan  konselor 

memberikan isyarat bahwa konse-

ling di sekolah belum berjalan se-

cara ideal, baik karena faktor 

budaya, iklim sekolah, kemampuan 

konselor atau faktor lainnya. Pe-

ngembangan kompetensi, pengawa-

san praktik professional dan kesa-

daran konselor dalam melakukan 

praktik konseling secara tepat 

sangat penting, sehingga terhindar 

dari cara kerja yang “kurang 

professional”. Namun demikian, 

beberapa cara kreatif telah dilaku-

kan konselor untuk mengatasi 

masalah-masalah praktis yang dia-

laminya. 

3. Penelitian ini  telah  memberikan 

gambaran lebih konkrit tentang cara 

kerja konselor sekolah dalam me-

ngatasi berbagai masalah siswa, 

khususnya mengenai strategi yang 

dikembangkan baik untuk keper-

luan pengenalan layanan konseling, 

strategi pengembangan teknik laya-

nan, maupun penerapan teori dalam 

proses konseling. 
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PENDAHULUAN 

         Proses konseling  merupakan 

upaya kolaboratif yang bersifat tera-

peutik antara konselor  dan  konseli  

dalam    mengeksplorasi  berbagai  

isu  yang menjadi  masalah  bagi  

konseli  serta  mencari alternatif solusi  

untuk  me-ngatasi masalah yang 

dialami konseli.  Di satu sisi, proses 

konseling dapat menjadi solusi bagi 

pemecahan masalah konseli, namun di 

sisi lain apabila proses konseling 

berjalan tidak efektif, maka dapat 

menjadi pengalaman yang kurang 

bermakna baik bagi konseli maupun 

bagi konselor yang berujung pada titik 

dimana konselor tidak dipercaya dan 

tidak mendapat tempat di hati konseli.    

        Untuk mengatasi hal tersebut, 

konselor diharapkan dapat mengem-

bangkan berbagai pendekatan atau 

strategi yang kreatif untuk mening-

katkan efektivitas konseling. Penggu-

naan metode seperti seni ekspresif dan 

kreatif dapat menjadi alternatif solusi 

dalam memperdalam proses konseling 

serta mempercepat diagnosis, eksplo-

rasi masalah, dan penyelesaian masa-

lah konseli. 

         Penggunaan modalitas seni eks-

presif dalam proses konseling dapat 

membantu konseli untuk meng-

eksplorasi perasaan terdalam yang 

tidak bisa terungkap melalui kata-kata, 

yaitu dengan cara menggunakan 

simbol-simbol untuk mewakili pera-

saan dan konflik batin yang dialami 

oleh konseli. 

         Pada intinya seni ekspresif bukan 

berusaha mengganti teori konseling 

mailto:abdillahhusni.ha@gmail.com


 

yang sudah ada, namun lebih pada 

memperluas dan memperkaya kha-

zanah teori konseling yang sudah ada 

dan sudah akrab di mata konselor 

selama ini, dengan menghadirkan 

inovasi dengan cara mengintegrasikan 

pelaksanaan konseling  dalam inter-

vensi seni ekspresif, agar nantinya bisa 

mengembangkan terapi yang lebih 

efektif. 

         Konseling dengan menggunakan 

seni ekspresif awalnya dikembangkan 

dengan keahlian dalam satu modalitas 

tertentu seperti musik, drama, atau 

tari, namun tidak menutup kemung-

kinan digunakannya dua atau lebih 

modalitas seni secara bersama dalam 

proses konseling (Gladding, 2005). 

 

PEMBAHASAN 

Pengertian Seni Ekspresif dalam 

Konseling  

         Penggunaan istilah seni ekspresif 

dalam konseling dikenal dengan be-

berapa istilah Mey, (2009) menje-

laskan bahwa seni ekspresif dalam 

konseling dikenal dengan istilah 

Expressive therapy, juga dikenal 

dengan expressive arts therapy atau  

creative arts therapy , inti makna dari 

beberapa istilah tersebut adalah 

menggunakan proses kreasi seni se-

bagai bentuk terapi.   

         Makna dari penggunaan seni 

ekspresif dalam konseling merupakan 

proses bantuan yang mempergunakan 

media seni, dan proses kreativitas seni 

dalam proses konseling yang bertujuan 

untuk mencapai perkembangan indivi-

du yang optimal, kemampuan, kepri-

badian, minat, kecemasan dan perila-

ku. (AATA; Rubin, 2005). 

         Kunci modalitas seni ekspresif 

yang digunakan dalam konseling 

terdiri dari berbagai macam bentuk di 

antaranya adalah: 

        Seni Visual  meliputi banyak ben-

tuk kreasi seni; seperti melukis, me-

nggambar, memahat, membuat Coll-

age, fotografi dan sebagainya; Terapi 

Musik, Empat area kerja dari terapi 

musik diantaranya fungsi fisik, fungsi 

kognitif, fungsi psikologis, dan fungsi 

sosial. Selama terapi musik, klien bisa 

aktif menulis dan menciptakan musik 

mereka sendiri; Drama,  Bentuk inter-

vensi dengan drama mencakup 

berbagai kegiatan termasuk bercerita, 

improvisasi, dengan media boneka, 

Role play; Menulis Ekspresif/Terapi 

Puisi, Menulis Ekspresif dapat me-

nggunakan berbagai bentuk, di 

antaranya adalah prosa dan puisi. 

Tujuan penulisan ekspresif adalah 

membantu klien dalam penyembuhan 

dan mengatasi rasa sakit psikologis 

dan fisiologis; Terapi Dansa/ gerakan,  

Dengan meng-ekspresikan diri melalui 

tari dan gerakan, diyakini bahwa 

pengalaman yang masa lalu yang 

dalam atau kompleks yang tidak 

terekspresikan dengan kata-kata dapat 

dikomunikasikan dalam proses kon-

seling sehingga pada akhirnya masalah 

konseli dapat diselesaikan.  

 

Asumsi Integrasi Seni Ekspresif 

Dalam Konseling 

          Menggabungkan kekuatan seni 

ke dalam proses konseling dapat 

memperkaya proses terapeutik. Proses 



 

ini merupakan proses yang penting 

baik dilihat dari sudut pandang praktik 

maupun teknis, perhatian yang besar 

pada aspek teoritis akan menjamin 

bahwa penggunaan modalitas seni 

dalam konseling, bukan hanya sebagai 

alat yang tidak memiliki landasan 

teori. Penggunaan seni dalam konse-

ling secara ringkas disasarkan pada 

premis: 

1. Semua manusia adalah kreatif 

(Atkins & Williams, 2007). 

2. Seni ekspresif dalam konseling 

berpusat pada penggunaan utama 

dari proses kreatif sebagai alat 

memperoleh perubahan (Atkins & 

Williams, 2007; Rogers, 1993). 

3. Kreativitas dalam seni mena-

warkan kemungkinan individu 

untuk merefleksikan pengalaman 

dan emosinya (Knill et al., 2005). 

4. Penggunaan seni ekspresif ber-

sama-sama dapat meningkatkan 

kemungkinan perubahan terapeu-

tik, terutama jika pengalaman 

dirancang dengan memperhatikan 

kualitas dan tantangan masing-

masing bentuk seni yang berbeda 

(Atkins & Williams, 2007; Knill et 

al., 2005). 

5. Imajinasi dapat menjadi sumber 

daya ampuh untuk penyembuhan 

dan pertumbuhan (Atkins & 

Williams, 2007).  

6. Seni dapat digunakan dalam 

berbagai cara dalam konseling 

untuk mengakses sumber daya 

internal dan eksternal, untuk 

mengekspresikan emosi, untuk 

membuat pilihan, untuk meng-

eksplorasi pertanyaan dan ke-

mungkinan, untuk membangun 

hubungan, untuk memperkaya dan 

memperdalam makna, untuk jarak 

dari dan merenungkan masalah, 

dan untuk menghubungi dan me-

rangkul berbagai bagian (self 

Atkins & Williams, 2007).  

7. Hubungan interpersonal antara 

terapis dan klien adalah dasar kerja 

konseling  berbasis seni ekspresif 

(Atkins & Williams, 2007; Rogers, 

1993). 

 

Manfaat terapi Seni 

         Terapi seni dapat membantu 

konseli yang mempunyai masalah 

untuk mengeksplorasi dan perasaan 

mereka. Individu yang mempunyai 

masalah trauma, cemas, penyesuaian 

terhadap masalah keluarga maupun 

individu yang mempunyai masalah 

atau penyakit fisik (shafie, 2009).   

         Seni sebagai bahasa yang tepat 

untuk ekspresi diri dan dapat men-

jadikan individu terutama anak-anak 

untuk lebih bisa mengekspresikan 

gejolak perasaannya yang mungkin 

akan sangat susah dilakukan jika 

hanya menggunakan proses konseling 

konvensional. 

 

Proses Terapi Seni 

         Menurut Rubin, (2005) gam-

baran terapi seni, khususnya pada 

anak-anak terdiri dari beberapa 

langkah, yakni: Testing, Trusting, 

Risking, Communicating, Facing, 

Understanding, Accepting, Coping, 

dan Separating. 

 

 



 

a. Testing 

         Pada tahap awal pertemuan atau 

awal hubungan, anak biasanya me-

miliki beberapa tingkat ketidakpastian 

dan pengujian pada tahap awal 

hubungan. Bahkan anak lapar akan 

perhatian orang dewasa dan per-

setujuan, kemungkinan besar menga-

lami kesulitan percaya pada keandalan 

orang dewasa yang baru.  

        Terapis harus menciptakan kondi-

si yang senyaman-nyamannya bagi 

suasana terapi. Yang paling penting 

adalah terapis harus jelas dalam 

pikiran sendiri mengenai batas untuk 

anak, dan bahwa mereka menegakkan 

dengan jelas dan konsisten, dengan 

cara empatik dan ramah. 

        Dalam sesi awal, di mana sese-

orang ingin anak-anak untuk mengem-

bangkan kepercayaan dan hubungan 

positif dengan terapis, penting untuk 

tidak hanya konsisten tetapi juga tidak 

mengancam dengan konfrontasi. Wak-

tu untuk interpretasi atau konfrontasi 

mungkin bisa dilakukan jika sudah 

tercipta hubungan baik; periode awal 

adalah waktu untuk membuat situasi 

senyaman mungkin, sehingga anak-

anak ingin untuk menjadi terlibat 

dalam terapi. 

b. Trusting 

        Mengembangkan rasa keperca-

yaan dan keyakinan  membutuhkan 

waktu yang berbeda untuk anak-anak 

yang berbeda, dan salah satu harus 

bersabar. Jika terapis bisa jelas dan 

konsisten tentang semua aspek dari 

pertemuan itu, dari waktu dan aturan 

untuk bahan-bahan, ruang, dan in-

teraksi, stabilitas ini akan membantu 

untuk memberikan kerangka yang 

jelas dan aman untuk bekerja lebih 

lanjut. 

         Melindungi anak dari gangguan 

yang tidak perlu atau pengkhianatan 

juga penting. Ini berarti memastikan 

bahwa ruang dan waktu yang akan 

digunakan dijaga bebas dari gangguan. 

Ini juga berarti menjadi jelas dan 

terbuka mengenai tujuan.  

         Tidak profesional dan tidak etis 

untuk membahas rahasia anak dengan 

siapa pun yang tidak sah yang terlibat 

dalam perawatan, dan satu tidak boleh 

mengungkapkan informasi pribadi 

kepada orang tua, sekolah, atau yang 

lainnya, tanpa melibatkan anak itu 

secara terbuka dalam tindakan 

semacam itu. Meskipun mungkin tidak 

mudah bagi seorang anak untuk 

percaya bahwa terapis benar-benar 

akan memperlakukan komunikasi 

sebagai pribadi, adalah penting untuk 

menyampaikan kerangka-pelindung 

ini sekaligus mengeksplorasi apa 

ketidakpercayaan dan kekhawatiran 

mereka mungkin merasa. 

c. Risking 

        Proses mempertaruhkan pengung-

kapan pikiran dan perasaan yang 

sebelumnya dikuburkan, tersembunyi 

sering dari anak itu sendiri, adalah 

pasti lambat, bahkan ketika tampaknya 

cepat. Cerita-cerita yang dituangkan 

keluar dari dirinya, seolah-olah 

bendungan yang dibuka paksa, me-

nunjukkan tekanan kuat untuk dibuka. 

d. Communicating 

         Untuk membangun kepercayaan 

dan memungkinkan seorang anak 

untuk menghadapi risiko ketakutan 



 

dalam, perlu untuk menemukan cara 

berkomunikasi yang bermakna bagi 

kedua belah pihak. Ini mungkin 

memerlukan waktu, dan bahkan 

beberapa trial and error, untuk 

menemukan kata-kata dan gambar dan 

kerangka acuan yang masuk akal bagi 

anak tertentu. Meskipun ini sangat 

sulit dengan anak-anak nonverbal, 

terbelakang, atau psikotik, itu me-

rupakan kondisi yang penting bagi 

kerja yang efektif dengan semua anak. 

         Umumnya, orang menemukan 

kombinasi cara verbal dan nonverbal 

untuk berhubungan. Mereka mungkin 

berubah seiring waktu dengan setiap 

anak, yang membutuhkan kewas-

padaan konstan. Mencari panjang 

gelombang yang sesuai dan bisa 

diterapkan di mana untuk berko-

munikasi adalah tantangan, dan 

mungkin memerlukan sedikit baik 

risktaking dan kreativitas pada bagian 

dari terapis, tapi sangat sedikit 

pekerjaan bisa dilakukan tanpa ko-

munikasi yang efektif. 

e. Facing 

         Mungkin bagian paling sulit dari 

seluruh pekerjaan terapeutik dengan 

anak-anak adalah waktu ketika anak 

tidak hanya dikomunikasikan sesuatu 

yang berisiko, tetapi kemudian siap 

untuk menghadapi informasi tersebut. 

Itu adalah satu hal untuk Tommy 

untuk menceritakan sebuah cerita 

tentang seekor ular yang matanya akan 

buruk karena dia terlalu serakah, 

melainkan hal lain bagi dia untuk 

berhubungan cerita bahwa untuk 

dirinya sendiri dan kebutaan progresif-

nya. 

         Hal ini tidak mudah untuk 

memutuskan di muka ketika anak 

mungkin perlu melakukan lebih dari 

integrasi melalui ekspresi yang disub-

limasikan untuk sembuh. Ketika terapi 

seni adjunctive untuk bentuk lain dari 

psikoterapi, hal ini tentu tujuan yang 

cukup.  

f. Understanding 

         Dibutuhkan waktu yang lama 

untuk memahami konseli, dari 

secercah pertama sulit menangani, 

aspek konflik dari diri, untuk 

mencapai titik di mana anak bisa 

menerima, tanpa kecemasan yang 

tidak semestinya, rahasia ini 

sebelumnya tersembunyi. 

g. Accepting 

         Tahapan ini terapis berusaha 

memanfaatkan seni untuk membuat 

konseli menerima dirinya, menerima 

keadaannya dan siap untuk perubahan 

yang terjadi pada dirinya. 

h. Coping 

         Konseli yang mengalami ma-

salah tidak hanya dipahamkan untuk 

menerima dan memahami masalah 

yang menimpa dirinya, mencapai 

kemampuan untuk mengambil risiko 

dan menghadapi hal-hal, itu adalah 

suatu perjuangan baginya untuk 

memahami dan menerima mereka 

cukup untuk dapat mengatasi secara 

efektif. Meskipun pemahaman itu 

tidak pernah mendalam, itu sudah 

cukup. Hal ini terbukti dalam cerita, 

yang mencerminkan beberapa pema-

haman tentang hubungan antara 

fantasi perasaan, ide, dan tindakan, 

dan realitas. 

 



 

i. Separating 

         Pada akhir setiap proses terapi-

apakah, setelah 6 minggu, 6 bulan, 

atau 6 tahun-anak akan memiliki 

perasaan mengenai akhir hubungan 

yang telah menjadi penting dalam 

hidup mereka. setelah terapi berakhir 

merupakan langkah pertumbuhan dan 

kemajuan, tetapi juga bisa mencakup 

kerugian. Meskipun sering ada penu-

runan ketergantungan pada terapis, 

masih ada biasanya beberapa ke-

marahan kepada orang dewasa, yang 

secara realistis bertanggung jawab, apa 

pun upaya mungkin telah dilakukan 

untuk melibatkan anak dalam proses 

pengaturan tanggal pemutusan. 

 

IMPLIKASI  

         Di indonesia praktik peng-

integrasian teori konseling dengan seni 

ekspresif belumlah banyak ditemukan, 

padahal Indonesia adalah negara yang 

dikenal dengan berbagai macam 

kekayaan dan keanekaragaman potensi 

seni yang dimiliki. Dilihat dari potensi 

Indonesia tersebut maka sebenarnya 

ada beberapa Implikasi yang menarik 

terhadap pelaksanaannya di Indonesia, 

hal tersebut dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

a. Proses Konseling 

        Harus memperhatikan perkem-

bangan kemampuan seni dari konseli, 

sehingga dengan melihat fakta tersebut 

diharapkan proses konseling dapat 

berjalan dengan lebih baik, disamping 

itu perlu juga memperhatikan penggu-

naan media/modalitas seni yang sesuai 

dengan kemampuan, keinginan siswa, 

dan keefektifan proses konseling. 

b. Kompetensi Konselor 

         Konselor di Indonesia harus 

memiliki kompetensi untuk bisa 

mengintegrasikan teori konseling 

dalam seni ekspresif, konselor harus 

memiliki pemahaman bagaimana me-

nggali metode seni sebagai alat untuk 

melaksanakan konseling. Konselor 

juga harus memiliki keterampilan 

yang memadai untuk melaksanakan 

konseling dengan seni ekspresif maka 

diperlukan latihan untuk itu. 

 

SIMPULAN 

         Pelaksanaan konseling dengan 

integrasi pendekatan tertentu dengan 

seni ekspresif dapat diimplemen-

tasikan dalam pelaksanaan konseling 

di Indonesia, tentu saja harus ada 

pihak-pihak yang mau mengimple-

mentasikan, di antaranya adalah 

Program Studi Bimbingan dan Kon-

seling (BK), organisasi profesi, 

konselor, dan mahasiswa.  

 

REKOMENDASI 

        Rekomendasi dibuat kepada 

berbagai pihak di antaranya: 

a. Konselor 

     Konselor dapat mempraktekkan, 

mengembangkan, dan menindak-

lanjutinya dalam pelaksanaan kon-

seling  di sekolah. 

b. Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Program Studi  BK 

Perguruan Tinggi sebagai garda 

depan dalam inovasi konseling 

sedianya sudah membaca potensi 

tersebut, sehingga mempersiapkan 

kurikulum yang tepat terkait teori 



 

konseling yang terintegrasi dengan 

seni. 

c. Bagi Calon Peneliti 

Calon peneliti dapat menguji efekti-

vitas konseling dengan pendekatan 

tertentu yang diintegrasikan dengan 

seni. Menggunakan media seni 

yang merupakan seni khas Indo-

nesia semacam angklung, ludruk, 

wayang, dan lain sebagainya. 
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PENDAHULUAN 

         Analisis data merupakan bagian 

penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan analisis, data dapat dimaknai 

untuk memecahkan masalah peneliti-

an. Data mentah yang telah dikumpul-

kan perlu dipecah dalam kelompok-

kelompok, dikategorisasi, dimani-

pulasi, serta diperas sedemikian rupa 

sehingga bermakna untuk menjawab 

masalah penelitian. Analisis data 

merupakan usaha mengelompokkan, 

membuat suatu urutan, memanipulasi, 

serta menyingkat data sehingga 

mudah dibaca. Manipulasi data 

mentah berarti mengubah data dari 

bentuk awal menjadi suatu data yang 

dapat dengan mudah memperlihatkan 

hubungan antara fenomena-fenomena. 

Beberapa kegiatan perlu dilakukan, 

antara lain memeriksa ulang data 

mentah, membuatnya dalam bentuk 

tabel baik secara manual ataupun 

menggunakan komputer. 

         Analisis data hasil penelitian 

dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu analisis kualitatif serta analisis 

kuantitatif. Perbedaan ini tergantung 

pada jumlah dan sifat data. Jika data 

yang diperoleh sedikit dan bersifat 

uraian yang tidak bisa diubah kedalam 

bentuk angka, maka analisisnya meng-

gunakan cara kualitatif. Jika data 

dalam jumlah besar dan mudah 

diklasifikasikan dalam kategori-

katagori atau diubah dalam bentuk 

angka-angka, digunakan analisis ku-

antitatif. 

         Analisis kuantitatif disebut juga 

analisis statistik. Ada dua jenis 

analisis statistik, meliputi  statistik 

deskriptif serta statistik inferensial. 



 

 

Statistik deskriptif adalah jenis 

analisis statistik yang bermaksud 

menggambarkan sifat-sifat sampel 

atau populasi. Statistik inferensial 

digunakan untuk mengambil ke-

simpulan mengenai sifat-sifat populasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel. Statistik inferensial dibedakan 

menjadi dua yaitu statistik parametrik 

serta statistik non-parametrik (Israel, 

2005, Bungin, 2005). 

         Banyak jenis teknik analisis 

statistik yang dapat dipilih untuk 

menganalisis data. Keadaan ini 

mengharuskan peneliti memahami 

secara baik tujuan, persyaratan, serta 

prosedur penerapan masing-masing 

teknik analisis. Hal ini  penting, agar 

teknik analisis statistik yang dipilih, 

relevan dengan data yang dikumpul-

kan. Kecocokan teknik analisis data 

yang dipilih, ditentukan oleh jumlah 

serta karakteristik data serta tujuan 

penelitiannya. Jumlah dan karak-

teristik data merupakan dasar per-

timbangan apakah peneliti akan 

menggunakan teknik analisis kualitatif 

ataukah analisis statistik. Sedangkan 

tujuan penelitian erat hubungannya 

dengan jenis analisis statistik yang 

dipilih, apakah statistik deskriptif 

ataukah statistik inferensial (Nazir, 

2003). Penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu keadaan, 

menggunakan statistik deskriptif. 

Namun, penelitian yang bermaksud 

menguji hipotesis, menggunakan 

statistik inferensial. 

         Ragam metode analisis data 

penelitian, penulis uraikan pada 

gambar 1, yang diawali dengan bentuk 

data yang hendak dianalisis, sebagai 

berikut. 
 

Analisa Data 

Kualitatif 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Inferensial 

Parametrik 

Non-parametrik 

 
 

Gambar 1:  Jenis Analisis Data 

(Bungin, 2005, Israel, 2005) 

 

ANALISIS KUALITATIF 

         Penelitian kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Bogdan & Taylor (Israel, 

2005) mendefinisikan penelitian ku-

alitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang ataupun perilaku yang 

diamati. Contoh penelitian kualitatif 

misalnya: penelitian tentang ke-

hidupan, riwayat, perilaku seseorang, 

peranan organisasi, pergerakan sosial, 

budaya masyarakat. 

         Metodologi kualitatif, digunakan 

untuk memahami secara mendalam 

suatu masalah daripada untuk 

generalisasi. Melalui teknik analisis 

mendalam (in-depth analysis), metode 

kualitatif mengkaji masalah secara 

kasus-perkasus. Metodologi kualitatif 

yakin bahwa sifat dari suatu masalah 

berbeda-beda satu dengan yang 

lainnya. Hasil analisis kualitatif  

generalisasi, tetapi pemahaman secara 

Non-parametrik 



 

 

mendalam terhadap suatu masalah  

(Nazir, 2003).  
 

Teknik-teknik Analisis Data Kua-

litatif 

         Menurut Bungin (2005) dalam 

penelitian kualitatif  ada dua strategi 

analisa data, yaitu model strategi 

analisis deskriptif kualitatif dan model 

strategi analisis verefikatif kualitatif. 

Beberapa teknik analisis data kua-

litatif yang sering digunakan, sebagai 

berikut. 

1. Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi berangkat dari 

anggapan dasar ilmu-ilmu sosial, 

bahwa studi tentang proses dan isi 

komunikasi adalah dasar studi 

ilmu sosial. Analis isi selalu me-

nampilkan tiga syarat, mencakup: 

objektivitas, pendekatan sistema-

tis, serta generali-sasi. Secara 

teknik, analisis isi mencakup 

upaya-upaya yang meliputi: kla-

sifikasi lambang-lambang yang 

dipakai dalam komunikasi, me-

nggunakan kriteria dalam klasi-

fikasi, serta meng-gunakan teknik 

analisis tertentu dalam membuat 

prediksi. Analisis isi sering di-

gunakan analisis klarifikasi (Israel, 

2005). 
 

 Menemukan 

lambang/simbol 

Klasifikasi data 

berdasarkan 

lambang/simbol 

Prediksi/ 

menganalisa data 

 
 

2. Analisis  Domain (Domain Ana-

lysis) 

Teknik Analisis Domain diguna-

kan untuk menganalisis gambaran 

objek penelitian secara umum atau 

ditingkat permukaan, namun 

relatif utuh tentang objek pe-

nelitian tersebut. Teknik ini sering 

dipakai dalam penelitian yang 

bertujuan eksplorasi. Sehubungan 

dengan kemungkinan bervariasi-

nya domain, maka disarankan 

hubungan semantik yang bersifat 

universal dalam analisis domain 

mencakup aspek sebagai berikut 

(Israel, 2005): 

 Jenis;  

 Ruang; 

 Sebab akibat; 

 Rasional; 

 Lokal kegiatan; 

 Cara ke tujuan; 

 Fungsi; 

 Urutan; 

 Atribut. 
 

3. Analisis Taksonomik(Taxonomic 

Analysis) 

Teknik analisis domain mem-

berikan hasil analisis yang luas 

dan umum, tetapi belum terinci 

serta masih bersifat menyeluruh. 

Apabila yang di-inginkan hasil 

analisis yang terfokus pada suatu 

domain atau sub-sub domain 

tertentu, maka peneliti harus 

menggunakan teknik analisis 

taksomomik. Secara keseluruhan, 

teknik ini meng-gunakan “pen-

dekatan nonkontras antara ele-

men”. Teknik Analisis taksono-

mik terfokus pada domain-domain 

tertentu, kemudian memilih doma-

in tersebut menjadi sub-sub doma-

in serta bagian-bagian yang lebih 

khusus dan terperinci yang umum-



 

 

nya merupakan rumpun yang me-

miliki kesamaan. Dengan demi-

kian, apabila dibandingkan dengan 

teknik analisis domain, maka 

teknik analisis taksonomik akan 

menghasilkan hasil analisis yang 

terbatas pada satu domain tertentu 

dan hanya berlaku pada satu 

domain tersebut pula. 

        Dalam setiap penelitian, 

domain yang muncul akan 

memiliki dua sifat, yaitu domain 

yang superior dan domain yang 

inferior. Domain superior adalah 

domain yang amat penting se-

kaligus mendominasi hampir ke-

seluruhan  tujuan penelitian. Di-

samping itu, domain ini adalah 

domain yang subur, artinya dapat 

menghasilkan pilahan-pilahan sub-

domain yang banyak, dan dari 

pilahan itu akan dapat dikembang-

kan pula pilahan baru yang subur 

pula. Sedangkan domain inferior 

kurang dapat memberikan ke-

sempatan untuk mengembangkan 

analisis-analisis berikutnya. Sifat 

domain juga berlaku bagi sub-sub 

domain dan “keturunan” selanjut-

nya. Kondisi seperti ini akan 

bervariasi pada setiap penelitian. 

Domain superior dan inferior akan 

selalu bertukar tempat pada 

domain-domain yang ada, hal ini 

amat tergantung pada tujuan dan 

masalah penelitian itu sendiri 

(Bungin, 2005; Israel, 2005). 

         Pemilihan domain yang akan 

menjadi fokus analisis, ditentukan 

oleh seberapa besar peranan 

domain tersebut dapat menjelas-

kan lebih banyak tentang peneliti-

an yang sedang lakukan. Dengan 

demikian, dominasi sebuah doma-

in terhadap deskripsi penelitian 

tertentu menjadi pertimbangan 

peneliti. 

 

4. Analisis Komponensial (Compo-

nential Analysis) 

Teknik analisis taksonomi me-

nggunakan “pendekatan non-

kontras antar elemen”. Teknik 

analisis komponensial meng-

gunakan “pendekatan kontras 

antar elemen”. Kedua teknik 

analisis tersebut pada umumnya 

digunakan dalam ilmu-ilmu sosial 

karena dua cara ini adalah yang 

termudah untuk mengenal gejala-

gejala sosial. 

         Teknik analisis komponen-

sial secara keseluruhan memiliki 

kesamaan kerja dengan teknik 

analisis taksonomik. Hal yang 

membedakan keduanya adalah 

pada pendekatan yang dipakai 

oleh masing-masing teknik ana-

lisis. Teknik analisis kompo-

nensial digunakan dalam analisis 

kualitatif, untuk menganalisis 

unsur-unsur yang memiliki hubu-

ngan-hubungan yang kontras satu 

sama lain, dalam domain-domain 

yang telah ditentukan untuk 

analisis secara lebih terperinci. 

Unsur-unsur atau elemen-elemen 

yang kontras akan dipilah oleh 

peneliti dan selanjutnya akan 

dicari term-term yang dapat 

mewadahinya (Bungin, 2005; 

Israel, 2005). 



 

 

        Teknik analisis komponensial 

baru layak dilakukan jika seluruh 

kegiatan obsevasi dan wawancara 

yang berulang-ulang telah mem-

peroleh hasil maksimal sesuai 

dengan yang diharapkan dalam 

penelitian. Kegiatan analisis dapat 

dimulai dengan menggunakan 

beberapa tahap yaitu: 

a. Penggelaran hasil observasi 

dan wawancara. 

b. Pemilahan hasil observasi dan 

wawancara. 

c. Menentukan elemen-elemen 

kontras. 

 

5. Analisis Tema Kultural (Desco-

vering Cultural Themes Analy-

sis) 

Pada umumnya di kalangan 

peneliti disepakati bahwa teknik 

analisis domain, taksonomik, dan 

komponensial serta tema kultural, 

merupakan teknik analisis yang 

apabila dihubung-hubungkan, 

akan menjadi cerobong asap 

dengan bagian dan sifat kegunaan 

masing-masing. Teknik analisis 

domain berada dipuncak cero-

bong, teknik analisis taksonomik 

dan komponensial berada dibagian 

tengah, dan teknik analisis tema 

kultural berada di dasar cerobong. 

         Teknik analisis tema me-

miliki bentuk yang sama dengan 

teknik analisis domain, tetapi 

muatan analisisnya berbeda de-

ngan yang tersirat dalam nama 

masing-masing teknik tersebut. 

Terlihat bahwa pekerjaan meng-

analisis data dengan teknik ini 

akan menyerupai sarang laba-laba. 

Setiap domain atau tema-tema 

yang dianalisis akan memiliki 

garis simpul satu sama lainnya 

sehingga pada akhirnya tampak 

menyerupai sarang laba-laba yang 

terstruktur. 

        Teknik analisis tema men-

coba mengumpulkan sekian ba-

nyak tema-tema, fokus budaya, 

etos budaya, nilai dan simbol-

simbol budaya yang terkonsentrasi 

pada domain-domain tertentu. 

Lebih jauh dari itu, analisis tema 

berusaha menemukan hubungan-

hubungan yang terdapat pada 

domain-domain yang dianalisis 

sehingga akan membentuk suatu 

kesatuan yang holistik, terpola 

dalam suatu complex pattern yang 

akhirnya akan menampakkan 

kepermukaan tentang tema-tema 

atau faktor yang paling men-

dominasi domain tersebut dan 

mana yang kurang mendominasi 

(Bungin, 2005; Israel, 2005). 

         Ada beberapa hal yang 

secara prinsip paling menonjol 

pada analisis ini yaitu dalam 

melakukan analisis, peneliti harus 

melakukan kegiatan antara lain: 

a. Peneliti harus mampu mela-

kukan “analisis komponensial 

antar domain”. 

b. Membuat skema sarang laba-

laba untuk dapat terbentuk 

pada domain satu dengan 

lainnya. 

c. Menarik makna dari hubu-

ngan-hubungan yang terben-



 

 

tuk pada masing-masing do-

main. 

d. Menarik kesimpulan secara 

universal dan holistic tentang 

makna persoalan sesungguh-

nya yang sedang dianalisis. 
 

6. Analisis Komparatif Konstan 

(Constant Comparative Analysis) 

Teknik analisis komparatif adalah 

teknik yang digunakan untuk 

membandingkan kejadian-kejadian 

yang terjadi disaat peneliti menga-

nalisa kejadian tersebut dan 

dilakukan secara terus-menerus 

sepanjang penelitian itu dilakukan. 

Beberapa tahap analisis dengan 

menggunakan Teknik Komparatif 

Konstan, yaitu tahap mem-

bandingkan kejadian yang dapat 

diterapkan pada tiap kategori, 

tahap memadukan kategori-

kategori serta ciri-cirinya, tahap 

membatasi lingkup teori dan tahap 

menulis teori. 

 

ANALISIS KUANTITATIF  

         Berbeda  dengan metode kuali-

tatif, metode kuantatif tertarik dengan 

pengukuran secara objektif terhadap 

fenomena sosial. Metodologi ini pada 

dasarnya merupakan  bentuk yang 

lebih operasional dari paradigma 

empiris yang sering disebut pen-

dekatan kuantitatif empiris. Untuk 

dapat melakukan pengukuran, setiap 

fenomena sosial dijabarkan kedalam 

beberapa komponen masalah, vari-

abel, dan indikator. Setiap variabel 

(yang ditentukan) diukur dengan 

memberikan simbol-simbol angka 

tersebut, teknik perhitungan secara 

kuantitatif matematik dapat dilakukan 

sehingga dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan yang berlaku umum di 

dalam suatu parameter (Vockel, 

Edward, Asher, 1995). 

         Tujuan utama dari metodologi 

kuantitatif, bukan menjelaskan suatu 

masalah tetapi menghasilkan suatu 

generalisasi. Generalisasi adalah suatu 

pernyataan kebenaran yang terjadi 

dalam suatu realitas tentang suatu 

masalah yang diperkirakan akan 

berlaku pada suatu populasi tertentu. 

 

ANALISIS STATISTIKA 

Mengukur Variabilitas dan Kecen-

derungan Sentral 

         Ketika hanya mempunyai satu 

skor pada orang tunggal, maka mudah 

untuk melaporkan nilai tersebut. 

Namun, ketika mempunyai sejumlah 

besar skor tentang pengujian tunggal 

untuk seluruh kelompok orang-orang 

atau skor angka pengujian essay 

seorang individual, maka menam-

pilkan seluruh skor tersebut kepada 

pembaca mungkin akan berlebihan. 

Akan lebih tepat melaporkan skor 

tunggal yang merangkum seluruh skor 

lain. Satu cara yang paling umum 

untuk merangkum skor adalah 

menggunakan pengukuran kecende-

rungan sentral, seringkali disebut 

sebagai rata-rata. Sebuah ukuran 

kecenderungan sentral memberikan 

skor tunggal sebagai wakil khusus dari 

seluruh skor lain. Terdapat tiga tipe 

kecenderungan sentral: 



 

 

1. Mode; adalah skor yang paling 

sering muncul dari himpunan 

skor. 

2. Median; adalah titik tengah 

dari sekumpulan skor. 

3. Mean; adalah rata-rata arit-

matika, diperoleh dengan 

membagi jumlah skor ketika 

menghitung total keseluruhan. 

         Sebagai tambahan untuk 

mengetahui skor khusus (rata-rata) 

dengan memeriksa ukuran kecen-

derungan sentral, bermanfaat menen-

tukan tingkat sebaran atau peren-

canaan individual di antara skor 

tersebut. Spread dapat diekspresikan 

secara kasar dengan menyatakan 

range, di mana secara sederhana 

membedakan antara skor tertinggi dan 

terendah. Jika kita diberitahu bahwa 

skor dari sebuah ujian rata-rata 67 

dengan range 4 sampai dengan 96, 

maka anda secara mudah merasa 

bahwa skor tersebut akan lebih 

menyebar daripada jika anda dibe-

ritahu rata-rata 67 dengan range 55 

sampai dengan 70. Cara yang lebih 

baik adalah menetukan standar 

deviasi, yang merupakan  rata-rata 

besarnya perbedaan di antara skor 

individual. Semakin besar standar 

deviasi, maka semakin besar sebaran 

di antara skor. Contoh, jika anda 

diberitahu bahwa sebuah ujian 

mempunyai rata-rata 65 dan standar 

deviasi 20,5, anda akan tahu bahwa 

skor tersebut menyebar terpisah jauh 

daripada jika rata-rata 65 dengan 

standar deviasi 3,5 (Weisma, 1986; 

Leddy, 1980). 
 

Menjelaskan dan Membandingkan 

Kinerja Pengujian 

         Terdapat tiga cara dasar untuk 

membandingkan kinerja seseorang: 

dengan standar absolut, dengan 

standar referensi-kriteria atau dengan 

standar referensi-norma. Beberapa 

contoh dari ukuran pendidikan dan 

fisik dapat menjelaskan ini. 

1. Skor absolut menyatakan pe-

ngamatan hasil. 

 Pengukuran fisik: Dia tinggi-

nya 175 cm. 

 Pengukuran pendidikan: dia 

menyebutkan urutan angka 

100-200 dengan benar. 

2. Skor referensi-kriteria meman-

tapkan kinerja seseorang dengan 

standar atau kriteria. 

 Pengukuran fisik: dia cukup 

tinggi untuk memasukkan bola 

ke dalam keranjang. 

 Pengukuran pendidikan: skor-

nya 46 dibawah KKM 70, yang 

menempatkan dirinya di luar 

kriteria untuk bisa masuk pada 

pelajaran selanjutnya. 

3. Skor referensi-norma mem-

bandingkan kinerja seseorang 

dengan orang lain dalam konteks 

sama. 

 Pengukuran fisik: Dia rangking 

ke 3 dari hasil ulangan mate-

matika di kelasnya. 

 Pengukuran pendidikan: skor-

nya 40 menempatkan ia dike-

lompok nilai rendah, dimana 

75 persen dari teman sekelas-

nya lebih baik. 

 

 



 

 

PERCENTILE 

         Percentile  menunjukkan persen-

tase skor di mana sebuah skor mentah 

melampaui lainnya. Percentile harus 

didasarkan pada referensi beberapa 

kelompok khusus. Dengan demikian 

jika anda mempunyai skor pada 

percentile ke 85 dari ujian akhir, ini 

berarti bahwa anda menyelesaikan di 

atas 85% mahasiswa yang mengambil 

ujian sama.  

         Percentile seringkali diguna-kan 

untuk menginterpretasikan ujian 

standarisasi. Contoh, seorang siswa 

dinilai pada percentile ke 80 dengan 

melihat pada rata-rata norma 

kelompok keseluruhan, pada per-

centile ke 60 dibandingkan dengan 

siswa yang akan masuk di universitas 

A, dan pada percentile ke 90 di-

bandingkan dengan siswa yang akan 

masuk universitas B. Ini berarti 

nilainya melebihi 80% dari seluruh 

kelompok siswa yang menempuh ujian 

tersebut. Namun, jika siswa tertarik 

masuk universitas  A, maka dia harus 

menyadari bahwa skornya hanya 

melebihi 60 persen dari siswa yang 

meminati universitas A. Sebaliknya, 

jika tertarik universitas B, skornya 

lebih baik daripada 95% siswa yang 

lainnya. Ini berarti bahwa lebih baik ia 

mendaftar di universitas B daripada di 

universitas A (Israel, 2005). 
 

PENGUJIAN SIGNIFIKANSI 

         Pengujian statistik merupakan 

cara utama interpretasi data. Dengan 

pengujian statistik, peneliti dapat 

membandingkan kelompok data untuk 

menentukan probabilitas perbedaan di 

antara mereka, yang selanjutnya 

digunakan untuk mebuktikan hipotesis 

serta menyimpulkan (statistik inferen-

sial).  

         Contoh, dalam penelitian yang 

membandingkan kelompok eksperi-

mental dengan kelompok kontrol 

terhadap perubahan prestasi belajar. 

Pertanyaan penelitiannya: apakah dua 

kelompok tersebut mempunyai pres-

tasi sama ataukah satu kelompok lebih 

unggul daripada lainnya? Jika anda 

menghitung rata-rata (yaitu jumlah 

skor dibagi oleh angka skor) untuk 

masing-masing kelompok, mungkin 

terlihat berbeda. Tetapi apakah per-

bedaan skor rata-rata itu riil? 

Bagaimana anda tahu bahwa per-

bedaan tersebut bukan semata-mata 

karena fluktuasi tetapi benar-benar 

berhubungan dengan perlakuan yang 

sedang dibandingkan?  

         Pengujian statistik dapat mem-

bandingkan mean dari contoh di atas 

terhadap variasi skor masing-masing 

kelompok, untuk menentukan pro-

babilitas bahwa perbedaan mean 

tersebut adalah benar-benar berbeda 

dan bukan kejadian kebetulan. Dengan 

mempertimbangkan tingkat variasi di 

dalam kelompok, pengujian statistik 

menghasilkan estimasi probabilitas 

atau stabilitas temuan. Dengan de-

mikian ketika peneliti melaporkan 

bahwa perbedaan antara dua mean 

adalah signifikan pada level 0,5% 

(biasanya dilaporkan sebagai p < 0,05 

dan dibaca p kurang dari 0,05), maka 

ini berarti bahwa probabilitasnya 

kurang dari 5 dari 100 perbedaan ter-

sebut. Berdasarkan hal ini, me-



 

 

mungkinkan untuk disimpulkan bahwa 

perbedaan yang diperoleh adalah hasil 

dari perlakuan. Dalam penelitian 

perilaku, 5% seringkali dianggap level 

kepercayaan yang dapat diterima 

(Tucman, 1978; Weisma, 1986). 

 

MEMBANGUN INTERVAL KEPER-

CAYAAN 

         Prosedur lain dalam statistik 

inferensial adalah membangun interval 

kepercayaan, di mana adalah estimasi 

interval dari sebuah parameter. Level 

kepercayaan yang umum digunakan 

dalam penelitian pendidikan adalah 95 

dan 99. 

         Ketika interval kepercayaan 

untuk mean sudah dibentuk, maka 

interval tersebut dibentuk secara 

simetris di seputar mean sampel. Jika 

interval kepercayaan 95% digunakan 

(level kepercayaan 95), maka peneliti 

ingin sebuah interval pada skala 

pengukuran yang meliputi 95% area 

distribusi sampling (Nizar, 2003). 

 

ANALISIS PARAMETRIK 

         Tidak diragukan lagi analisis 

yang paling sering digunakan dalam 

penelitian pendidikan adalah analisis 

parametrik. Disebut seperti itu, karena 

sekumpulan asumsi parametrik dalam 

aplikasinya. Asumsi parametrik dapat 

diringkas sebagai berikut:   

1. Pengukuran variabel dependen, 

variabel setidaknya berskala inter-

val. 

2. Data skor independen, yang berarti 

skor satu individu tidak dipengaruhi 

oleh skor lainnya. 

3. Skor (variabel dependen) populasi 

yang berdistribusi normal. Asumsi 

ini hanya dibutuhkan jika ukuran 

sampel kecil kurang dari 30. 

4. Ketika dua atau lebih populasi 

diteliti, maka mereka mempunyai 

varian homogen. Ini berarti bahwa 

populasi yang sedang diteliti 

mempunyai dispersi sama dalam 

distribusi mereka. 

 

ANALISIS NONPARAMETRIK 

         Sebagaimana ditunjukkan se-

belumnya, penggunaan analisis para-

metrik membutuhkan asumsi tertentu 

tentang populasi yang diteliti. Jika 

asumsi tidak terpenuhi, maka lebih 

tepat bila menggunakan analisis non 

parametrik. Data skala ordinal dan 

nominal, ukuran sampel kecil dengan 

distrubusi yang tidak normal dapat 

menggunakan analisis ini.  

 

MEMILIH ANALISIS STATISTIKA 

         Memilih analisis statistika yang 

tepat, tergantung pada beberapa 

jawaban pertanyaan-pertanyaan beri-

kut ini: 

1. Apakah informasi yang di-

inginkan? 

2. Berapakah level pengukuran 

variabel, khususnya variabel 

dependen? 

3. Apa asumsi yang dipenuhi? 
 

         Jawaban terhadap pertanyaan 

pertama menentukan apakah akan 

menggunakan statistika deskriptif 

ataukah statistika inferensial, atau 

kemungkinan keduanya. Pernyataan 

rumusan masalah penelitian, memberi-



 

 

kan arah yang memadai tujuan pe-

nelitian berserta jenis statistik yang 

digunakan, apakah deskriptif atau 

inferensial. Jawaban pertanyaan 2 dan 

3 menentukan bentuk analisis yang 

tepat untuk data tertentu,  

apakah menggunakan parametrik atau 

non parametrik. 

         Jika menghitung dengan statistika 

deskriptif, “Apakah yang dijelaskan?” 

–kecenderungan sentral, dispersi, 

hubungan–atau ketiga dari deskriptor 

ini. Statistika deskriptif  tertentu dapat 

dihitung atau tidak, tergantung pada 

level pengukuran variabel. Tabel 1 di 

bawah berisi ringkasan statistika 

deskriptif berdasarkan level peng-

ukuran. Pada dasarnya, statistik dapat 

dihitung untuk skala interval dan 

pengukuran skala rasio. Ketika kita 

melangkah naik pada hirarki skala 

pengukuran, maka statistika menjadi 

semakin rumit, di sini, mereka berisi 

lebih banyak informasi. Contoh, 

dengan pengukuran skala nominal, 

level terendah dapat menentukan 

kategori frekuensi terbesar, tetapi 

ketika skala nominal dikategorisasi 

tanpa urutan, konsep dispersi tidak 

dapat diaplikasikan (Israel, 2003). 
 

Tabel 1:  Statistika Deskriptif menurut 

Level Pengukuran 

         Jika statistika inferensial diguna-

kan, pengujian statistika tergantung 

pada hipotesis yang diuji, level 

pengukuran variabel, dan asumsi yang 

dapat dipenuhi. Jika variabel depen-

dent diukur berdasarkan skala interval 

dan variabel dependant adalah kate-

goris, baik ukuran ordinal ataupun 

nominal, analisis parametrik akan 

digunakan. Pengujian hipotesis ten-

tang mean akan menjadi contoh 

penggunaan analisis parametrik. Keti-

ka pengukuran skala interval dan 

asumsi parametrik tidak terpenuhi, 

maka analisis nonparametrik digu-

nakan. Jika pengujian hipotesis ten-

tang hubungan dua variabel, maka 

dapat digunakan pengujian korelasi, 

pengujian spesifik tergantung pada 

variabel pengukuran.  
 

Tabel 2: Beberapa Pengujian Statistika 

yang Digunakan dalam Statistika 

Inferensial 
 

Pengujian statistika Hipotesis yang diuji 

Pengujian 

parametrik 

 

t-test (atau 

menggunakan 

distribusi normal) 

Tentang mean tunggal 

H: = 

Perbedaan antara dua 

H: 1=2 atau H: 1-

2=0; digunakan untuk 

sampel independen dan 

dependen tetapi 

formulanya berbeda  

Analysis of 

Variance (one way) 

Dua atau lebih mean 

populasi adalah sama; 

dua variabel 

independen 

dimasukkan, dan 

terdapat hipotesis untuk 

masing-masing dan 

interaksi mereka 

Analisis kovarian Dua atau lebih mean 

adalah sama setelah 

disesuaikan untuk efek 

covariate 

Level 

pengu-

kuran 

Kecende-

rungan 

sentral 

Apa yang 

dijelaskan? 

Dispersi 

/Variabilitas 

Hubu- 

ngan 

Nominal Mode (−) Konti-

ngensi 

koefisien 

Ordinal Median 

Mode 

Range Rank 

order 

koefisien 

korelasi 

Interval/ 

rasio 

Mean 

Median 

Mode 

Standar 

deviasi 

Varian 

Range 

Pearson 

Product-

Moment 

koefisien 

korelasi 



 

 

Pengujian non 

parametrik 

 

Pengujian X
2
, 

goodness of fit 

Sebuah distribusi 

populasi mempunyai 

sebuah bentuk hipotesis 

Pengujian X
2
, 

independensi (tabel 

kontingensi) 

Dua variabel 

independen dalam 

populasi 

Pengujian X
2
, 

pengujian median 

Median dari dua atau 

lebih populasi adalah 

sama 

Mann-Whitney U-

Test  

Tidak ada perbedaan 

skor dari dua populasi 

Pengujian 

korelasional 

Koefisien korelasi 

populasi adalah nol. H: 

 = 0 

Pengujian 

transformasi-z 

Fisher, di mana 

menggunakan 

distribusi normal  

Koefisien korelasi 

populasi adalah nilai 

khusus. H: = . 

Koefisien korelasi dua 

populasi adalah sama. 

H: 1 = 2 atau 1-2 = 

0 

 

         Tabel 2 berisi ringkasan pengu-

jian statistika dan hipotesis yang dapat 

diuji menurut pengujian. Ketika t-test 

ditunjukkan, sebuah pengujian 

statistika  melibatkan distribusi-t keti-

ka distribusi sampling digunakan. Jika 

ukuran sampel besar (sekitar 120), 

maka distribusi normal digunakan 

sebagai prakiraan yang memadai dari 

distribusi-t. Terdapat banyak jenis 

pengujian dalam statistika inferensial, 

dan tabel tersebut menampilkan 

jumlah terbatas dari yang paling 

umum digunakan.  

         Uraian di atas, menunjukkan apa 

hipotesisnya. Contoh, jika kita 

menguji hipotesis tentang empat mean, 

asumsi parametrik terpenuhi, dan kita 

tidak menyesuaikan mean, kita akan 

menggunakan ANOVA. Apapun pe-

ngujian statistika yang digunakan, 

alasan yang mendasari statistika 

inferensial tetap sama, membuat ke-

simpulan dari statistika sampel sampai 

pada parameter populasi. Penting 

untuk mengingat alasan ini dan tidak 

melupakannya dalam teknik analisis 

dalam melakukan pengujian statistika 

(Ibnu, Mukhadis, Dasna, 2003) 

 

MENGGUNAKAN KOMPUTER 

UNTUK ANALISIS DATA  

         Komputer sangat bermanfaat 

untuk menganalisis data karena 

fungsionalitas, kecepatan, akurasi, dan 

aksessibilitas. Fungsionalitas berhu-

bungan dengan variasi dan kecanggih-

an apa yang dapat dilakukan komputer 

melalui hardware dan software. 

Kecepatan berhubungan dengan 

waktu, seringkali dalam detik, ketika 

menggunakan komputer untuk 

melakukan analisis. Jika data diper-

siapkan tanpa error dan analisis yang 

tepat digunakan, maka solusinya 

mungkin tanpa salah. Jadi analisis 

mempunyai akurasi sempurna. 

Terakhir, komputer pada umumnya 

dapat diakses; seorang peneliti dapat 

menggunakan komputer mainframe 

pada institusi seperti universitas atau 

microcomputer, atau juga disebut 

komputer pribadi (PC). Tiga paket 

statistika yang paling umum digu-

nakan untuk penelitian ilmu penge-

tahuan behavioral adalah paket 

statistika untuk ilmu pengetahuan 

sosial (SPSS), sistem analisis statistik 

(SAS), software statistik BMDP 

(Bungin, 2005; Israel, 2005). 

 

KESIMPULAN  

         Peneliti dituntut mengetahui 

karakteristik pemilihan metode ana-



 

 

lisis data. Ketepatan metode analisis 

data yang digunakan menentukan 

keberhasilan dalam menyimpulkan 

hasil penelitian. Pemilihan metode 

analisis data bergantung pada: (1) tu-

juan penelitian berdasarkan rumusan 

masalah yang disusun, (2) jenis 

variabel penelitian, terkait dengan 

skala data yang digunakan, (3) asumsi 

persyaratan yang dapat dipenuhi data. 

Metode analisis data terpilah dalam 

cara kualitatif serta kuantitatif. Metode 

kuantitatif menggunakan teknik sta-

tistika yang terpilah dalam kelompok 

deskriptif maupun inferensial. Metode 

inferensial mencakup parametrik serta 

nonparametrik. 
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PENDAHULUAN 

         Setiap individu adalah unik dan 

multibudaya (Sink, December, 2002). 

Dalam keragaman individu memerlu-

kan konselor yang memiliki kepekaan 

budaya. Indonesia tengah memasuki 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

pada tahun 2015. Masyarakat akan 

cepat berpindah dari suatu negara ke 

negara tertentu untuk mengurus bisnis, 

pendidikan, dan pekerjaan serta ke-

butuhan yang lain. Dampak dari per-

cepatan informasi dan perpindahan 

penduduk dari satu tempat ke tempat 

yang lain mempengaruhi pada per-

ubahan cara pandang, perilaku dan 

emosi masyarakat di kabupaten 

Probolinggo. Dampak terjadi juga pa-

da masyarakat sekolah, khususnya pa-

da siswa, guru dan konselor serta 

orang tua siswa.  

         Siswa di sekolah menengah ter-

diri dari latar belakang dan budaya 

yang beragam. Siswa bisa saja ber-



 
 
 
 

 

pindah dari satu sekolah ke sekolah 

yang lain mengikuti orang tuanya. 

Untuk memberikan layanan pada 

konteks keragaman siswa dibutuhkan 

para guru dan konselor serta kepala 

sekolah yang memiliki kompetensi 

dalam layanan bimbingan konseling 

yang berbasis komunitas sekolah.  Rex 

(2008) menjelaskan bahwa peran dan 

tanggung jawab konselor adalah 

membantu siswa untuk dapat tumbuh 

secara optimal dengan memperhatikan 

pengalaman, membantu siswa me-

ngembangkan keterampilan-keteram-

pilan hidup, mengenali diri dan 

lingkungan dan mempersiapkan diri 

memasuki dunia pekerjaan. Dalam 

melakukan tugas dan tanggung jawab 

konselor perlu be-kerja sama dengan 

guru, kepala sekolah, orang tua dan 

staf adminis-trasi serta tokoh masya-

rakat dan komite sekolah. 

         Jumlah konselor yang ada di 

Probolinggo belum memenuhi kom-

petensi lulusan sarjana konseling. 

Masih banyak ditemukan konselor 

yang merangkap sebagai guru agama 

dan guru mata pelajaran yang lain. 

Padahal tugas konselor perlu mem-

bantu siswa menyesuaikan diri dan 

mengembangkan potensi yang di 

miliki secara optimal. Jumlah pen-

duduk Kabupaten Probolinggo me-

nurut data Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Probolinggo tahun 2011 

sebesar 1.185.711 jiwa yang tersebar 

di 24 kecamatan pada 325 desa dan 5 

kelurahan. Berdasarkan data ini, 

penduduk usia sekolah 16-18 tahun 

2012 di Kabupaten Probolinggo se-

banyak 41.922 jiwa, sedangkan yang 

melanjutkan pada  pendidikan mene-

ngah (SMK/SMA/MA) hanya seba-

nyak 16.488 orang, sedangkan sisa-

nya tidak melanjutkan. Terbanyak dari 

mereka yang tidak dapat melanjutkan 

adalah mereka dari keluarga tidak 

mampu.  

         Konseling komunitas menurut  

Lewis, Lewis, Daniels, & Deandrea 

(2003) adalah konseling yang di-

lakukan oleh ahli ke sekelompok 

orang yang memiliki komunitas 

dengan memperhatikan multi budaya 

untuk mencapai keadilan sosial. Kon-

seling komunitas memperhatikan ke-

ragaman yang ada dalam diri individu 

dengan latar yang berbeda (Ellis & 

Carlson, 2009). Tujuan dari konseling 

komunitas berbasis sekolah mem-

berikan bantuan pada siswa yang 

mengalami permasalahan yang di-

sebabkan oleh perbedaan budaya, ras, 

gender, ekonomi, agama, dan bahasa 

serta tempat tinggal yang berbeda 

(Naqiyah, 2013). Konselor sekolah 

dan pihak sekolah dapat membantu 

siswa untuk beradaptasi (Curci, 

Lanciano, & Soleti, 2014). Konseling 

komunitas dikembangkan dengan me-

lakukan advokasi pada siswa agar bisa 

mencapai pertumbuhan yang optimal 

(Lewis et al., 2003). Materi konseling 

komunitas dikembangkan melalui ana-

lisis kebutuhan sekolah menengah di 

kabupaten probolinggo. Materi pe-

latihan berupa landasan filosofis dan 

asumsi, pengertian dan tujuan kon-

seling komunitas, pribadi sehat dan 

tidak sehat, model-model dan kon-



 
 
 
 

 

seling komunitas, serta program 

advokasi yang perlu dikembangkan di 

sekolah menengah. Pengembangan 

materi konseling komunitas disesuai-

kan dengan kebutuhan siswa yang ada 

di sekolah masing-masing dengan me-

perhatikan latar belakang siswa. 

         Pelatihan ini bertujuan untuk 

memberikan kompetensi konselor 

sekolah  dalam memberikan layanan 

konseling Komunitas. Pelatihan ini di-

harapkan mampu melatih konselor 

sekolah dan diharapkan dapat me-

nerapkan kepada siswa. Dan dapat 

membantu konselor sekolah memberi-

kan layanan yang lebih luas di komu-

nitas sekolah dan sekitarnya. Adapun 

target dalam pelatihan konseling 

komunitas diikuti oleh 22 sekolah 

menengah SMA/SMK/MA di kabu-

paten Probolinggo. 

         Konselor, guru dan kepala se-

kolah yang mengikuti pelatihan 

konseling komunitas  dapat memiliki 

kompetensi untuk mengembangkan 

layanan konseling komunitas di 

sekolah menengah. Peserta pelatihan 

(konselor dan guru serta kepala 

sekolah) memiliki kepekaan terhadap 

isu multi budaya di sekolah. Konselor 

dan guru serta kepala sekolah bisa 

mempromosikan isu-isu keadilan so-

sial di kalangan siswa, yang pada gilir-

annya siswa memiliki kepekaan dan 

berpikir kritis dalam memecahkan per-

soalan yang ada di sekolah dan di ling-

kungan sekitarnya.  

         Luaran yang ditargetkan dalam 

pelatihan ini adalah memperoleh kom-

petensi berupa kesadaran, kepekaan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

memberikan layanan konseling komu-

nitas. Konselor sekolah menengah 

membuka layanan konseling komu-

nitas dengan program advokasi untuk 

siswa yang memiliki persoalan dengan 

perkembangan remaja dan kesehatan 

reproduksi. Sekolah bekerja sama 

dengan lembaga agama untuk mem-

promosikan nilai-nilai spiritualisme 

dan relegiusitas dalam membentuk 

karakter akhlak mulia dalam kese-

harian siswa. Sekolah memiliki pusat 

komunitas siswa untuk program ad-

vokasi siswa yang memiliki kepekaan 

untuk mewujudkan dan mendiskusikan 

persoalan keadilan sosial.  

         Dari latar belakang yang di-

kemukakan, muncul masalah yang di-

rumuskan sebagai berikut: Bagai-

manakah pelatihan konseling komu-

nitas bagi konselor sekolah di SMA 

/SMK/MA se-kabupaten Probolinggo 

dapat meningkatkan kompetensi kon-

selor sekolah  dalam memberikan 

layanan konseling komunitas?. 

         Dalam memudahkan pelaksana-

an kegiatan pelatihan, maka secara 

khusus pertanyaan pelaksanaan kegia-

tan pelatihan konseling komunitas 

sebagai berikut. 

1. Apakah pelatihan konseling komu-

nitas dapat meningkatkan kompe-

tensi konselor sekolah dalam kepe-

kaan  multi budaya? 

2. Apakah pelatihan konseling komu-

nitas dapat meningkatkan pemaha-

man konselor sekolah dalam mem-

berikan layanan konseling komu-

nitas yang berkeadilan sosial? 



 
 
 
 

 

3. Apakah pelatihan konseling komu-

nitas  dapat meningkatkan keteram-

pilan konselor sekolah dalam mem-

berikan layanan konseling komu-

nitas? 

   

METODE   

         Pemecahan masalah terhadap 

gejala ketidakmampuan konselor 

sekolah dalam memahami konseling 

komunitas dilakukan dengan memberi-

kan pelatihan konseling komunitas. 

Pelatihan konseling komunitas mem-

perhatikan aspek multi budaya yang 

berprespektif keadilan sosial. Pelatih-

an konseling komunitas yang di-

kembangkan melalui strategi dan 

program yang bertujuan untuk me-

mahami keragaman dan memperhati-

kan aspek keadilan dan sosial. Per-

masalahan yang nampak menjadi 

gejala pada siswa seperti pergaulan 

bebas, penyalahgunaan narkoba, pen-

curian, kenakalan remaja perlu di-

waspadai oleh konselor dengan me-

lihat sosial budaya yang dialami oleh 

konseli. Pemahaman pada masalah 

dengan prespektif multi budaya akan 

lebih menghargai penilaian pada 

konseli. 

         Pelatihan konseling komunitas 

bertujuan meningkatkan pemahaman 

konselor terhadap konseli dari latar 

belakang yang beragam. Permasalahan 

konseli yang beragam perlu ditangani 

dengan kompetensi multi budaya. 

Pelatihan konseling komunitas bagi 

konselor sekolah dapat mengembang-

kan kompetensi dalam memahami 

multi budaya. Konseling komunitas 

memberikan alternatif bagi pemecahan 

masalah dari tinjauan multi budaya. 

Pelatihan ini juga memberikan ke-

terampilan konselor sekolah dalam 

melakukan identifikasi pada peng-

alaman konseli.  

         Pelatihan konseling komunitas 

dilakukan dengan kegiatan klasikal. 

Kegiatan klasikal adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh konselor dalam 

kelas dengan memberikan informasi 

tentang konseling komunitas, meliputi 

landasan filosofis, rasional program, 

peran dan tanggung jawab konselor, 

program kerja konseling komunitas, 

dan advokasi. 

         Peserta pelatihan terdiri dari 

guru, kepala sekolah dan konselor dari 

perwakilan sekolah menengah di 

kabupaten probolinggo. Jumlah peser-

ta terdiri dari 22 orang dari SMA/ 

SMK/MA. 

         Pelatihan konseling komunitas 

memiliki keterkaitan dengan konseling 

multi budaya. Dalam konseling komu-

nitas memperhatikan kepekaan multi 

budaya, meliputi bahasa, kognisi, 

emosi, jenis kelamin, agama, ras dan 

etnik serta tradisi lokal yang ada di 

daerah Probolinggo. Pelatihan kon-

seling komunitas di sekolah juga 

memiliki keterkaitan dengan layanan 

konseling yang biasa di lakukan oleh 

konselor, hanya saja dalam peng-

kembangan konseling komunitas me-

perhatikan pengalaman konseli dari 

latar belakang budaya yang berbeda. 

         Pelatihan ini menggunakan 

layanan klasikal dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Layanan 



 
 
 
 

 

klasikal ialah layanan dasar (Rex, 

2008). Bimbingan dan konseling yang 

berbentuk kegiatan klasikal (class-

room activities). Peran konselor seba-

gai fasilitator yang memberikan materi 

pelatihan konseling komunitas.  

         Waktu kegiatan pelatihan di-

laksanakan pada hari kamis, tanggal 6 

November 2014 mulai pukul 09.00 

sampai dengan 16.00 WIB di audito-

rium  kantor pendidikan dan kebuda-

yaan kabupaten probolinggo. Tekno-

logi yang digunakan dalam pelatihan 

ini ialah web tentang konseling 

komunitas yang ada di internet dengan 

mendownload materi yang berkaitan 

dengan konseling komunitas, vidio 

dan LCD juga digunakan sebagai 

sarana belajar.  

 

HASIL  PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  
 

Hasil Pre-tes 

         Pre-tes diberikan pada peserta 

yang berjumlah 22 orang. Pre-tes 

dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 

06 November 2014 di Aula kantor  
 

 

dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten Probolinggo. Peserta terdiri  

 

dari konselor sekolah, guru dan kepala 

sekolah. Waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal 30 menit, mulai 

pukul 09.00-09.30 WIB. Peserta me-

ngerjakan dengan teratur dan berjalan 

dengan lancar.  

         Hasil pre-tes perolehan nilai 

setiap peserta sebelum mengikuti 

pelatihan konseling komunitas adalah 

3 orang memperoleh nilai 8, artinya, 

pemahaman 3 peserta dalam kom-

petensi konseling komunitas tinggi. 

Sedangkan 5 orang mendapat nilai 3, 

menjelaskan 5 peserta dalam kom-

petensi konseling komunitas rendah.  

Peserta yang memperoleh nilai 7 

sebanyak 8 orang, seperti pada tabel 1 

di bawah ini. 
 

Tabel 1: Nilai Pre-tes Sebelum 

Pelatihan Konseling Komunitas 

 

Nilai Frekuensi Jumlah 

2 1 2 

3 5 15 

4 1 4 

5 2 10 

6 2 12 

7 8 56 

8 3 24 

Pertama peserta pelatihan mengisi pre-tes 

yang dibuat oleh pelaksana 

diberikan waktu 20 menit untuk 

mengisi soal. 

Kedua peserta membaca makalah yang 

diberikan oleh pelaksana berupa 

materi konseling komunitas 

Ketiga Pemberian materi tentang konseling 

komunitas dengan fokus pada 

kepekaan multi budaya. 

Peserta mendengarkan pemateri 

selama 4 jam dan tanya jawab. 

Keempat peserta berdiskusi kelompok. 

Dalam diskusi kelompok 

difokuskan pada pengembangan 

program konseling komunitas di 

kabupaten Probolinggo yang 

berbasis multi budaya yang 

berkeadilan sosial. 

Kelima peserta menerima materi tentang 

program konseling komunitas 

berbasis sekolah dalam prespektif 

keadilan sosial. 

Keenam peserta membuat kesimpulan dan 

saran 

Ketujuh peserta mengisi pos tes 

Kedelapan Penutup 



 
 
 
 

 

         Hasil pre-tes menghasilkan rata-

rata 5,7. Hal itu menjelaskan ke-

mampuan para guru dan konselor serta 

kepala sekolah dalam kompetensi 

konseling komunitas berada pada 

tingkat sedang. 

 

Hasil Angket Pre tes Konseling 
Komunitas

2

3

4

5

6

7

8

 

Grafik 1: Hasil Pre-tes Konseling 

Komunitas 
 

         Pada grafik 1 di atas, menjelas-

kan gambaran tentang kondisi peserta 

sebelum mengikuti pelatihan kon-

seling komunitas. Kemampuan peserta 

tentang pemahaman dan keterampilan 

konseling komunitas rata-rata sedang. 

Sebagian peserta belum memperoleh 

pemahaman tentang faktor faktor 

konseling komunitas dengan multi 

budaya. 
 

Pemberian Materi Konseling 

Komunitas 

         Pelaksanaan pelatihan dilakukan 

dengan metode klasikal, di mana se-

luruh peserta dari SMK/SMA/MA se 

kabupaten Probolinggo sejumlah 22 

peserta memperoleh materi konseling 

komunitas. Pelatihan ini dilakukan 

dengan menggunakan metode klasikal, 

yang mana seluruh peserta dikumpul-

kan di Auditorium kantor Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional kabupaten 

Probolinggo.  Pemateri disampaikan 

oleh penulis dan dibantu oleh anggota. 

Dalam pemberian materi berlangsung 

dengan suasana belajar orang dewasa. 

Pertama, pelaksana menyampaikan 

kepada peserta hasil pre-tes. Peserta 

yang nilai terbaik tiga orang yang 

memperoleh nilai 8. Mereka mempe-

roleh hadiah buku konseling komu-

nitas terbitan Unesa Press. Peserta 

memperoleh hasil pre-tes dengan nilai 

rata-rata kelas 5,7 yang berarti dalam 

ketegori sedang. Peserta mendengar-

kan penjelasan dari pemateri tentang 

konseling komunitas. Dalam penje-

lasan yang diberikan, para peserta 

menyimak makalah dari pemateri dan 

langsung bertanya apabila menda-

patkan penjelasan yang kurang 

mengerti. Peserta yang memberikan 

tanggapan ada beberapa orang meng-

kenai terapan konseling komunitas, 

dan kepekaan multi-budaya, serta ka-

sus pada anak-anak yang mengalami 

orientasi seksual yang berbeda, seperti 

biseksual. 
 

Hasil Pos-tes 

         Pelaksanaan pos-tes dilakukan 

pada hari Kamis, tanggal 26 Novem-

ber 2014 pada pukul 15.30-16.00 WIB 

di Aula kantor dinas pendidikan dan 

kebudayaan kabupaten Probolinggo. 

Pos-tes diberikan kepada 22 peserta 

yang mengikuti pelatihan konseling 

komunitas.  



 
 
 
 

 

         Pada tabel 2 menjelaskan per-

olehan hasil peserta yang memperoleh 

nilai 10 oleh 3 peserta, dan nilai 8 oleh 

7 peserta. Hal ini menjelaskan adanya 

peningkatan kemampuan peserta 

setelah mengikuti pelatihan konseling 

komunitas.  
 

Tabel 2: Nilai Pos-tes Pelatihan 

Konseling Komunitas 
 

Nilai Frekuensi Jumlah 

5 4 20 

6 3 18 

7 3 21 

8 7 56 

9 2 18 

10 3 30 

 22 163 

      

         Pada tabel 2 menjelaskan rata-

rata perolehan nilai peserta mencapai 

7.40. Peserta memperoleh peningkatan 

dalam mengerjakan tes setelah men-

dapatkan materi pelatihan konseling. 

Peserta sudah memahami dan me-

miliki kompetensi dalam layanan 

konseling komunitas. 

         

 

 

 

 

 

      

 

 

Grafik 2: Hasil Pos-tes Pelatihan 

Konseling Komunitas 
 

         Pada grafik 2 nampak perolehan 

hasil peserta pelatihan konseling 

komunitas meningkat. Peserta yang 

memperoleh nilai 5 sebanyak 4 orang. 

Dan peserta yang memperoleh nilai 6 

dan 7 terdiri dari 3 orang. Peserta yang 

memperoleh angka 8 mencapai 7 

orang. Peserta yang memperoleh 

angka 9 terdiri dari 2 orang dan 

peserta yang memperoleh nilai 10 

terdiri dari 3 orang. Hal ini menun-

jukkan adanya peningkatan pema-

haman peserta pada materi konseling 

komunitas. 

 

PEMBAHASAN 

         Temuan hasil pemahaman kon-

selor sekolah dengan hasil pre-tes 5,7 

dan pos-tes 7,4 menunjukkan hasil 

pemahaman konselor sekolah tentang 

konseling komunitas pada tingkat 

sedang. Pelaksanaan pelatihan kon-

seling komunitas menemukan be-

berapa temuan. 

         Permasalahan komunitas yang 

disampaikan oleh para peserta pe-

latihan tentang pengalaman mereka 

menangani siswa terdiri dari latar 

belakang multi budaya. Peserta me-

nyebutkan permasalahan yang ada di 

kalangan siswa beragam, siswa dengan 

latar belakang ekonomi rendah dan 

mata pencaharian pertanian, dan 

perbedaan agama. Konselor menun-

jukkan keunikan dalam memberikan 

layanan bimbingan konseling. Pem-

berian motivasi untuk sekolah di 

kabupaten Probolinggo oleh kepala 

sekolah, guru dan konselor perlu terus 

menerus dilakukan kepada para orang 

tua, dan anak-anak. 

Rekapitulasi Nilai Pos Tes 
Konseling Komunitas

5

6

7

8



 
 
 
 

 

         Hambatan budaya Madura, yang 

mempercayai bahwa semakin cepat 

menikah akan semakin cepat selesai 

tugas orang-tua, berakibat pada ba-

nyaknya penikahan usia dini dan anak-

anak putus sekolah. Bahkan tidak 

sedikit para orang-tua yang memaksa 

anak-anak setelah masuk ke tingkat 

SMP dan SMA untuk segera menikah. 

Para masyarakat petani kurang mem-

percayai sekolah dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Kepercayaan 

mereka berorientasi pada materi, pe-

kerjaan dan keluarga. 

         Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah yang bertugas di SMK di atas 

gunung Bromo menyebutkan, walau-

pun siswa digratiskan untuk sekolah di 

SMK, tetap saja belum ada minat yang 

besar dari orang tua. Orang-tua lebih 

menyukai anak-anak mereka bekerja 

di sawah atau menjadi tukang angkut 

hasil sawah dari pada pergi ke sekolah. 

Ironisnya, apabila musim panen, 

banyak anak-anak yang tidak masuk 

sekolah hanya untuk membantu orang 

tua mengangkut hasil panen, atau be-

kerja mencari upah mengangkut hasil 

panen. 

         Rancangan konseling komunitas 

dengan memahami latar belakang bu-

daya petani, yang ditinggal di atas gu-

nung dengan latar belakang budaya 

Madura memerlukan upaya konseling 

komunitas yang perlu memahami ka-

rakteristik anak-anak dengan peng-

alaman yang mereka tempuh dalam 

situasi keluarga, agama, kepercayaan, 

dan kesempatan mendapat pendidik-

an. Pengembangan sekolah satu atap 

untuk SD/SMP/ SMK/SMA/MA men-

jadi alternatif untuk mengajak serta 

anak-anak agar mau mendapatkan 

pendidikan di sekolah juga di komu-

nitas mereka. 

         Upaya yang perlu dilakukan oleh 

guru dan konselor sekolah adalah 

mengembangkan program advokasi 

untuk memberdayakan diri melalui 

belajar di sekolah dan bekerja di ling-

kungan pertanian. Pendampingan pada 

anak-anak yang sekolah sambil be-

kerja perlu mengajarkan anak-anak 

bersikap kritis, dan mendapatkan hak-

hak hidupnya agar bisa mencapai per-

tumbuhan yang optimal. 

         Pada konseling komunitas juga 

memperhatikan pada jenis kelamin, 

dan orientasi seksual. Para siswa dan 

siswi memiliki dunia pengalaman 

yang berbeda. Pada kasus pernikahan 

dini yang menjadi hambatan bagi anak 

-anak perempuan melakukan penolak-

an pada paksaan orang tua, perlu di-

lakukan pemberdayaan anak-anak dan 

perempuan untuk melindungi hak 

memperoleh pendidikan. Appleton, 

Hoddinott, & Krishnan (1999) menje-

laskan karakteristik perempuan dan 

laki-laki terdapat perbedaan  dalam 

tiga hal, yaitu diri dan pekerjaan, 

pekerjaan dan kehidupan publik, dan 

pekerjaan dan privasi.  

         Implikasi pada temuan ini ialah 

konselor sekolah perlu melakukan 

analisis dan diskusi hasil dengan 

dengan pemerintah daerah melalui 

dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten probolinggo melakukan 

pelatihan pada guru dan konselor 



 
 
 
 

 

sekolah dalam area yang lebih luas. 

Konselor melakukan pengembangan 

modul konseling komunitas dalam 

bidang gender, spiritualitas dan relegi-

usitas, bahasa, dan nilai-nilai tradisi-

onal sebagai faktor multi budaya yang 

perlu diperhatikan oleh konselor ko-

munitas. Konselor perlu merancang 

net working dengan konselor komu-

nitas untuk mempromosikan program 

advokasi 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

1. Hasil pre-tes tentang kemampuan 

peserta pelatihan rata-rata  5,7. Per-

lakuan diberikan dengan model 

pelatihan konseling komunitas, me-

lalui pemberian ceramah, mem-

baca makalah dan sesi tanya jawab 

melalui metode diskusi. Hasil pos 

tes yang dilakukan oleh peserta 

memperoleh peningkatan pemaha-

man terhadap konseling komunitas 

dengan rata-rata 7,4. 

2. Konselor sekolah dapat meningkat-

kan kompetensi kepekaan multi 

budaya setelah mendapatkan materi 

konseling komunitas yang terdiri 

dari landasan filosofis dan asumsi 

dalam konseling komunitas, defi-

nisi, tujuan, pribadi sehat dan tidak 

sehat, model-model konseling ko-

munitas, faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam konseling 

komunitas, program konseling 

komunitas berbasis sekolah dan 

masyarakat yang berprespektif 

keadilan sosial 

3. Konselor sekolah memiliki kete-

rampilan konseling komunitas yang 

memperhatikan latar belakang kera-

gaman budaya konseli. Untuk pela-

tihan selanjutnya, perlu meng-

undang peserta pelatihan terdiri dari 

perwakilan sekolah menengah yang 

ada di kabupaten Probolinggo se-

jumlah 22 sekolah menengah atas 

(SMK/SMA/MA) dan Sekolah me-

nengah pertama. 

4. Kerja sama dengan dinas pendidik-

an dan kebudayaan dan perguruan 

tinggi perlu terus dilakukan, untuk 

mendorong upaya pengembangan 

di bidang konseling komunitas. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Appleton, S., Hoddinott, J., & 

Krishnan, P. (1999). The 

gender wage gap in three 

african countries. Economic 

Development and Cultural 

Change, 47, 289-312.  

 

Curci, A., Lanciano, T., & Soleti, E. 

(2014). Emotions in the clas-

sroom: The role of teachers' 

emotional intelligence ability 

in predicting students' achie-

vement. The American Journal 

of Psychology, 127, 431-445.  

 

Ellis, C. M., & Carlson, J. (2009). 

Cross Cultural Awareness and 

Social Justice in Counseling. 

New York: Routledge. 

 

Lewis, J. A., Lewis, M. D., Daniels, J. 

A., & Deandrea, M. J. (2003). 

Community Counseling A 

Multicultural-Social Justice 

(4
th

 ed.). USA: Brooks/Cole. 

 



 
 
 
 

 

Naqiyah, N. (2013). Konseling Komu-

nitas Mengatasi Tindak Keke-

rasan terhadap Anak dan 

Perempuan Malang: Bayu Me-

dia. 

 

Rex, J. (2008). The South Carolina 

Compherensive Developmental 

Guidance and Counseling 

Program Model. Columbia. 

 

Sink, C. (2002). Comprehensive gui-

dance and counseling pro-

grams and the development of 

multicultural student-citizens. 

Proffesional School Counse-

ling, 6, 130-137.  

 



 
 

 

Model Career Development Assessment and Counseling (CDAC) 

dalam Bimbingan dan Konseling Karier Siswa SMA 

 
Bambang Dibyo Wiyono 

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan PPB 

FIP Universitas Negeri Surabaya 

Email: bambang.dibyo@gmail.com 

 

 

PENDAHULUAN 

         Sekolah Menengah Atas (SMA) 

adalah salah satu satuan pendidikan 

menengah pada pendidikan formal di 

Indonesia setelah lulus Sekolah 

Menengah Pertama (atau sederajat). 

Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 

tahun. SMA diselenggarakan oleh pe-

merintah maupun swasta. Sejak di-

berlakukannya otonomi daerah pada 

tahun 2001, pengelolaan SMA Negeri 

di Indonesia yang sebelumnya berada 

di bawah Kementerian Pendidikan 

Nasional, kini menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah kabupaten 

atau kota. Adapun Kementerian Pen-

didikan Nasional (sekarang Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan) 

berperan sebagai regulator dalam 

bidang standar nasional pendidikan. 

Secara struktural, SMA negeri meru-

pakan unit pelaksana teknis dinas 

pendidikan kabupaten atau kota. 

         Pada era globalisasi yang me-

miliki diferensiasi sosial yang semakin 

kompleks, khususnya siswa SMA 

akan dihadapkan pada berbagai ma-

cam kemungkinan pilihan hidup yang 

penting, seperti pilihan untuk me-

lanjutkan studi, pilihan tentang dunia 

kerja, dan pilihan tentang pekerjaan 

yang sesuai dengan ke-mampuan, 

bakat dan minat. Semuanya menuntut 

kemandirian dalam menentukan pilih-

annya. Bagi siswa yang tidak dapat 

memahami potensi yang dimiliki ke-

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Pertama
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_pendidikan&action=edit&redlink=1


 
 

 

mungkinannya tidak akan dapat me-

nentukan berbagai macam pilihan ka-

rier yang akhirnya akan mengalami 

masalah dengan kariernya. 

         Siswa SMA berada pada masa 

remaja yang memiliki tugas-tugas per-

kembangan, salah satu di antaranya 

adalah merencanakan dan memilih 

suatu studi lanjutan. Hal ini mengingat 

usianya pada akhir masa remaja, 

sedang menginjak tahapan per-

kembangan yang dituntut kebudayaan 

untuk lebih peduli dan mulai serius 

memikirkan hidup di masa depannya. 

Masa depan berarti kehidupan dalam 

keluarga dan dalam bermasyarakat 

yang menuntut adanya suatu pendidik-

an dan pekerjaan. Untuk itu bimbingan 

karier diberikan utamanya di SMA 

(Munandir, 1996). Hal ini karena salah 

satu tugas perkembangan yang harus 

dilakukan oleh remaja adalah dapat 

menentukan atau memilih kariernya 

dengan tepat terkait dengan pekerjaan 

dan studi lanjutan yang akan dipilih-

nya setelah lulus nanti. Senada dengan 

pendapat Havighurst (dalam Hurlock, 

2000) yang menjabarkan salah satu 

tugas perkembangan pada masa re-

maja adalah mempersiapkan karier. 

Oleh karena itu, sejak awal pada diri 

siswa perlu diberikan wawasan yang 

lebih luas tentang apa itu karier dan 

segala manfaatnya.  

         Siswa SMA juga dalam masa 

pubertas, mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat baik fisik 

maupun psikis. Perubahan-perubahan 

yang drastik tersebut berdampak pada 

terjadinya gejolak dan kondisi yang 

labil. Perubahan yang demikian juga 

berpengaruh pada berbagai aspek per-

kembangan termasuk perkembangan 

karier. Siswa pada umumnya dihadap-

kan pada berbagai alternatif pendidik-

an dan pekerjaan yang menawarkan 

harapan-harapan dan sekaligus ke-

cemasan dan kebingungan. Selain itu 

banyak pula pilihan karier yang harus 

dipertimbangkan. 

         Menurut Winkel dan Hastuti 

(2005) seringkali siswa mengalami ke-

bingungan, keraguan, serta kesulitan 

untuk mempersiapkan diri dalam me-

milih program studi di perguruan 

tinggi dan memasuki dunia kerja bila 

selesai atau tamat dari SMA atau yang 

sederajat. Hal itu justru karena siswa 

kurang mempersiapkan diri untuk me-

rencanakan masa depannya. Secara se-

derhana, perencanaan karier dapat di-

artikan sebagai suatu proses yang di-

perlukan oleh siswa SMA, sebab 

dengan perencanaan yang lebih dini 

siswa akan mengetahui apa dan bagai-

mana mereka sehingga yakin kemana 

ingin menentukan pilihan karier atau 

mereka ingin jadi apa, apa yang me-

reka inginkan di masa mendatang se-

hubungan dengan kariernya. 

Ada beberapa kepentingan 

khusus dalam mengembangkan bim-

bingan karier bagi siswa SMA. Walau-

pun baru sedikit yang diketahui ten-

tang kapan para remaja menyatakan 

pilihan-pilihan okupasionalnya, be-

berapa estimasi kasar sudah tersedia. 

Crites (1981) melakukan review ter-

hadap beberapa studi yang berkaitan 

dengan persoalan tersebut dan me-

nyimpulkan bahwa sekitar 30 persen 

siswa bimbang semasih di SMA dan 



 
 

 

Perguruan Tinggi. Fisher & Bain da-

lam Crites (1981) melaporkan bahwa 

50 persen dari siswa lanjutan tingkat 

atas tidak membuat suatu keputusan 

karier hingga usia 21 tahun. Hasil pe-

nelitian yang dilakukan Glaize Myrick 

dalam Crites (1981) menemukan 

bahwa siswa yang diberi informasi 

karier yang lengkap dapat melihat 

dunia kerja lebih realistik dan makin 

berusaha mengembangkan kariernya. 

Bandura dan Schunk (1984) dengan 

sangat menyakinkan dapat membukti-

kan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemecahan dan 

pemahaman informasi karier. Pene-

litian tersebut menunjukkan bahwa 

layanan informasi karier mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi 

perencanaan karier, pemilihan karier, 

dan pemecahan masalah di masa 

mendatang.  

         Berdasarkan uraian masalah di 

atas, maka diperlukan sebuah solusi 

yang efektif untuk memenuhi kebutuh-

an siswa SMA tentang perencanaan 

dan pilihan karier. Untuk menjawab 

permasalahan itu, penulis ingin me-

maparkan model Career Develop-

ment Assessment and Counseling 

(CDAC). Menurut Niles (2001) model 

CDAC merupakan penjabaran yang 

sangat tepat dari teori perkembangan 

karier Donald E. Super. 

 

PEMBAHASAN 

         Pada bagian akhir kariernya, 

Donald Super lebih fokus pada pe-

nerapan teori perkembangan karier 

(Super et al., 1996). Secara khusus, 

Super dan rekan-rekannya mengem-

bangkan instrumen penilaian untuk 

mengukur kesiapan untuk pengambil-

an keputusan karier (Career Develop-

ment Inventory), perhatian untuk 

tugas-tugas perkembangan karier 

(Adult Career Concerns Inventory), 

arti penting peran kehidupan (Salience 

Inventory), dan nilai-nilai (Values 

Scale). Instrumen penilaian merupa-

kan inti dari apa yang Super sebut 

sebagai model Career Development 

Assessment and Counseling (C-DAC) 

(Super et al., 1992). Sebagian besar 

instrumen penilaian telah diadaptasi 

untuk digunakan dalam upaya riset 

internasional untuk menggambarkan 

hubungan antara variabel perkem-

bangan karier seperti arti penting 

peran, kepedulian karier, dan identitas 

vokasional. Jadi, model CDAC ber-

pengaruh internasional dalam meng-

informasikan teori dan praktik per-

kembangan karier (Niles, 2001). 

         Menurut Niles (2001) model 

CDAC mencerminkan pandangan ke 

depan konseling karier Super di era 

post-modern yang menjadi proses 

yang kompleks dalam memilih pe-

kerjaan yang cocok. Misalnya, pe-

muda yang terikat pekerjaan dihadap-

kan dengan tugas menakutkan dari ke-

siapan perkembangan peran kehidupan 

dengan kecepatan yang dipercepat 

(Herr, 1995).  

          Kejelasan tentang peran konsep 

diri bagi kehidupan adalah kebutuhan 

langsung daripada tujuan jauh untuk 

orang-orang (Super, 1990). Dengan 

demikian, individu yang terikat pe-

kerjaan perlu mengetahui peran ke-

hidupan yang penting kepada mereka, 



 
 

 

apa yang ingin mereka capai dalam 

setiap peran kehidupan, dan apa yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

mereka. Meskipun pendekatan untuk 

penilaian karier menekankan konten 

pilihan karier yang memberikan in-

formasi berguna (berfokus pada ke-

mampuan dan penilaian minat), pen-

dekatan ini gagal untuk melihat apa-

kah individu telah mengembangkan 

kesiapan untuk pengambilan keputus-

an karier (Super, 1983). Super me-

nyadari bahwa pendekatan penilaian 

karier harus memperhatikan baik va-

riabel konten dan proses agar secara 

memadai mengatasi kebutuhan per-

kembangan karier individu (Niles, 

2001). 

         Untuk tujuan ini, Super dkk. 

(1992) mengartikulasikan model pe-

nilaian karier dan konseling yang 

membicarakan baik variabel konten 

dan proses. Presentasi awal dari model 

CDAC kemudian diperluas dan di-

terapkan untuk siswa sekolah, maha-

siswa, dan orang dewasa (Osborne et 

al., 1997). Model CDAC memiliki 

kemampuan suplemen dan kegiatan 

penilaian minat untuk mengatasi ber-

bagai macam dimensi tradisional dan 

inovatif dalam penilaian karier. Secara 

khusus, model CDAC memperlaku-

kan minat dan kemampuan sebagai 

data dasar yang dapat dilihat sebagai 

kemampuan beradaptasi karier in-

dividu, arti penting peran kehidupan, 

dan nilai yang dipandang sebagai va-

riabel moderator (Super et al., 1992.).  

         Model CDAC berfokus ter-

hadap adaptasi perkembangan karier 

sebagai pelopor yang diperlukan untuk 

penggunaan secara efektif data pe-

nilaian kemampuan dan minat. Super 

(1974) deskripsi dari kemampuan 

adaptasi karier melibatkan lima 

dimensi: (a) memiliki sikap planful 

dalam menghadapi tahap dan tugas 

karier, (b) mengumpulkan informasi 

tentang kesempatan pendidikan dan 

kejuruan, (c) menjelajahi dunia kerja, 

(d) mengetahui bagaimana membuat 

keputusan karier yang baik, dan (e) 

mampu membuat penilaian yang 

realistis tentang pekerjaan yang cocok 

seorang diri. 

         Dimensi adaptasi karier penting 

karena jika seseorang tahu sedikit 

tentang dunia kerja, maka inventori 

minat yang menggunakan judul atau 

kegiatan pekerjaan dapat menghasil-

kan skor yang menyesatkan dan pilih-

an yang buruk dapat dilakukan (Super 

et al., 1996). Demikian juga, ketika 

orang tidak melakukan perencanaan 

karir yang memadai, mereka sering 

tidak siap menghadapi tugas-tugas 

karier (Herr, 1996). Jadi, model 

CDAC membantu individu untuk me-

milih, dan beradaptasi dengan pe-

kerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan penilaian variabel konten 

(misalnya, kemampuan, minat, nilai-

nilai) dan proses (misalnya, arti 

penting peran kehidupan, kematangan 

karier). Karena dimensi yang paling 

inovatif dari model CDAC ber-

hubungan dengan variabel pilihan 

karier (yaitu, arti penting peran ke-

hidupan, kemampuan adaptasi karier, 

dan nilai-nilai), hal ini berguna untuk 

dimasukkannya dalam penilaian karier 

dan proses konseling.  



 
 

 

Model CDAC untuk Menilai Varia-

bel Proses 
 

Arti Penting Peran Kehidupan 

(Life-Role Salience) 

         Pendekatan penilaian tradisional 

sering berasumsi bahwa semua in-

dividu menempatkan nilai yang tinggi 

pada kerja dan melihat pekerjaan se-

bagai sarana utama untuk merealisasi-

kan nilai-nilai. Namun, pola arti pen-

ting peran hidup yang ada berbeda dan 

mereka harus diper-timbangkan dalam 

pengambilan keputusan karier (Niles 

& Goodnough, 1996). Ketika arti 

penting peran pekerjaan tinggi, in-

dividu melihat pekerjaan sebagai pe-

luang berarti bagi ekspresi diri. Dalam 

kasus tersebut, orang termotivasi un-

tuk terlibat dalam perilaku yang di-

perlukan (misalnya, menjadi planful, 

mencari peluang, mengumpulkan in-

formasi) untuk membuat keputusan 

karier yang baik. Ketika arti penting 

peran pekerjaan rendah, individu 

sering tidak memiliki motivasi dan ke-

mampuan adaptasi karier. Dalam ka-

sus terakhir, konselor perlu untuk me-

mulai proses konseling karier dengan 

membangkitkan penting peran indivi-

du untuk bekerja (Super, 1990).  

         Dalam model CDAC, Salience 

Inventory (SI) menyediakan titik awal 

untuk menilai pentingnya kerja dalam 

kehidupan pekerjaan yang terikat. Se-

cara khusus, SI mengukur kepentingan 

relatif lima peran utama kehidupan 

(mahasiswa, pekerja, warga negara, 

ibu rumah tangga, dan leisurite) pada 

tiga dimensi, satu perilaku dan dua 

afektif. Komponen perilaku tersebut, 

partisipasi, menilai apa yang dilaku-

kan atau telah dilakukan baru-baru ini 

di setiap peran kehidupan. Komponen 

afektif pertama, komitmen, mem-

butuhkan inventory-taker untuk me-

nunjukkan bagaimana ia merasakan 

lima peran kehidupan. Komponen 

afektif kedua, nilai harapan, untuk 

menunjukkan sejauh mana ada ke-

sempatan sekarang atau di masa depan 

untuk mengekspresikan nilai-nilai 

penting dalam setiap peran kehidupan. 

         Mengingat karakteristik individu 

yang heterogen, penting untuk me-

netapkan kesetaraan fungsional dan 

konseptual item SI (Fouad, 1993). 

Oleh karena itu, sebelum pemberian 

SI, konselor harus mendiskusikan 

kosakata dari item inventori, petunjuk 

mengerjakan inventori, dan ke-

bingungan atau kegelisahan pengambil 

inventori tentang spesifik item (misal-

nya, item yang mungkin mencermin-

kan budaya khusus).  

 

Kepedulian dengan Tahapan dan 

Tugas Karier (Concern with Career 

Stages and Tasks) 

         Planfulness adalah unsur penting 

dalam kesiapan pengembangan peng-

ambilan keputusan karier (Super, 

1974). Individu harus merencanakan 

tahap dan tugas karier yang akan di-

hadapi saat memasuki dan mengalami 

kemajuan dalam pekerjaan. Adult 

Career Concerns Inventory (ACCI)  

digunakan untuk menilai perencanaan 

sikap dan planfulness dari remaja 

akhir dan dewasa. Secara khusus, 

ACCI mengukur kepedulian tugas per-

kembangan untuk tahap karier dewasa 



 
 

 

(yaitu, eksplorasi, pembentukan, pe-

meliharaan dan pelepasan). 

         Menurut Niles (2001) konselor 

dapat menggunakan informasi dari 

ACCI untuk merancang intervensi 

karier dalam memfasilitasi individu 

yang mengatasi kepedulian tugas yang 

tinggi. Untuk tujuan ini, konselor 

dapat menggunakan item ACCI untuk 

mengidentifikasi sumber daya yang 

berguna dalam mengatasi masalah 

tugas perkembangan. Misalnya: (a) 

memutuskan bagaimana untuk me-

menuhi syarat pekerjaan yang ingin 

lakukan; (b) membuat rencana spesifik 

untuk mencapai tujuan karier saat ini. 

         Dengan meninjau tahapan dan 

tugas karier dalam ACCI, konselor 

karier dapat membimbing individu 

tentang proses umum perkembangan 

karier. Menggunakan item ACCI, in-

dividu dapat mengidentifikasi tugas 

perkembangan karier yang dihadapi 

dalam waktu dekat. Strategi meng-

hadapi tugas-tugas karier saat ini dan 

masa depan dapat diidentifikasi. 

Dengan berbagai cara, pemahaman in-

dividu dari perspektif waktu atau 

'planfulness' bisa disempurnakan 

(Savickas et al., 1984). 

 

Kesiapan untuk Pengambilan 

Keputusan Karier  (Readiness for 

Career Decision-Making) 

         Career Development Inventory 

(CDI) digunakan untuk menilai pe-

rencanaan karier, eksplorasi karier, 

informasi tentang pekerjaan dan 

pengetahuan tentang pengambilan ke-

putusan karier. Skor CDI menentukan 

kesiapan pilihan karier dan defisit 

konseli. Misalnya, skor rendah pada 

skala Perencanaan Karier menunjuk-

kan bahwa telah terjadi sedikit keter-

libatan dalam kegiatan perencanaan 

karier dan peran kerja tidak penting 

(Super et al., 1992). Dalam hal demi-

kian, intervensi karier harus diarahkan 

untuk membangkitkan kekhawatiran 

tentang masa depan dan meningkatkan 

kesadaran tugas perkembangan dan 

putusan dekat (Savickas & Hartung, 

1996). Ketika individu memperoleh 

nilai skala CDI yang tinggi, individu 

mendapatkan keuntungan dari hasil 

penilaian yang fokus pada variabel isi 

pilihan (misalnya, kemampuan, minat, 

dan nilai-nilai). Hasil penilaian yang 

berfokus pada kemampuan, kepenting-

an, dan nilai-nilai digunakan untuk 

eksplorasi lebih mendalam pekerjaan 

tertentu. 

 

Model CDAC untuk Menilai Varia-

bel Konten 
 

Minat, Kemampuan, dan Nilai-Nilai 

(Interests, Abilities, and Values) 

         Selain menilai minat dan ke-

mampuan, model CDAC menyoroti 

pentingnya mengklarifikasi nilai-nilai 

dalam proses pengambilan keputusan 

karier. Klarifikasi nilai-nilai ini pen-

ting karena nilai-nilai merupakan indi-

kasi dari kualitas keinginan individu. 

Nilai-nilai mencerminkan tujuan indi-

vidu, menyediakan tujuan dan arah 

dalam proses perencanaan karier 

(Savickas et al., 1996.).  

         Model CDAC bergantung pada 

Value Scale (VS) untuk menilai nilai-

nilai individu. Sebagai contoh VS 

versi Amerika Serikat mengukur 21 



 
 

 

nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik. 

Nilai-nilai ini yakni: kemampuan 

utilisasi, prestasi, kemajuan, estetika, 

altruisme, kewenangan, otonomi, 

kreativitas, hadiah ekonomi, keaman-

an ekonomi, gaya hidup, pengembang-

an pribadi, aktivitas fisik, kecakapan 

fisik, prestige, risiko, interaksi sosial, 

hubungan sosial, variety, kondisi 

kerja, dan identitas budaya. Konselor 

menggunakan hasil VS untuk mem-

bantu konseli memperjelas nilai ter-

tinggi dan terendah.  

         Menurut Niles (2001) fungsi 

penggunaan Value Scale (VS) adalah: 

(a) sebagai panduan untuk eksplorasi 

kerja mendalam; (b) digunakan dalam 

mempertimbangkan apakah alternatif 

pekerjaan tertentu akan memenuhi 

nilai-nilai tinggi dan menghindari 

yang rendah; (c) bila digunakan 

dengan hasil SI, konselor dapat 

membantu konseli lebih memperjelas 

nilai-nilai yang dicari untuk meng-

ungkapkan di mana peran kehidupan.  

 

Rancangan Model CDAC dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier 

SMA 

         Konselor menggunakan model 

CDAC untuk mengatasi variabel 

konten dan proses dari pilihan karier. 

Dalam model CDAC, arti penting 

peran hidup, kemampuan adaptasi 

karier, dan nilai-nilai dipandang se-

bagai variabel yang memoderasi peng-

gunaan data penilaian kemampuan dan 

minat. Mengidentifikasi peran ke-

hidupan yang penting bagi individu, 

nilai-nilai yang dicari dalam setiap 

peran kehidupan, dan kesiapan indi-

vidu untuk pilihan karier, memungkin-

kan konselor untuk mengidentifikasi 

sumber daya konseli. Konselor perlu 

mengembangkan kemampuan untuk 

menggunakan data penilaian dalam 

pengambilan keputusan karier dan me-

negosiasikan transisi karier konseli. 

Untuk mencapai tujuan ini, model 

CDAC yang memadukan penilaian 

karier dan konseling karier untuk me-

nyediakan kesempatan bagi konseli 

untuk mengklarifikasi, mengartikulasi-

kan, dan melaksanakan konsep diri 

peran hidup. 

         Rancangan penerapan model 

Career Development Assessment and 

Counseling (CDAC) dapat digambar-

kan dalam skema berikut ini.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar 1: Skema Model CDAC 

 

Tahap-Tahap Model CDAC dalam 

Bimbingan dan Konseling Karier 

SMA 
 

Tahap I: Penilaian Minat dan 

Kemampuan Siswa 

        Konselor dapat menggunakan tes 

bakat seperti: (a) Differential Aptitude 

Test (DAT) yang terdiri dari tes 

berhitung (A5), tes penalaran (A3), tes 

pola (C5), tes pengertian mekanik 

Model CDAC 

Variabel 

Proses 

Variabel 

Konten 

- Mengklarifikasi 

- Mengartikulasikan 

- Melaksanakan 

KONSEP DIRI PERAN 

HIDUP 



 
 

 

(C4), tes cepat teliti (D4); (b) General 

Aptitude Test Battrey (GATB) yang 

terdiri dari tes ruang bidang, mem-

persamakan perkakas, dan tes ke-

cekatan jemari. 

        Konselor juga dapat meng-

gunakan tes minat seperti: (a) Strong 

Interest Inventory (SII); (b) Career 

Assesment Inventory (CAI); (c) 

Jackson Vocational Interest Survei 

(JVIS). 
 

Tahap II: Penilaian Arti Penting 

Peran Kehidupan 

        Konselor menilai arti penting 

peran hidup menggunakan Salience 

Inventory (SI). Penggunaan SI dapat 

dibantu dengan meminta konseli men-

jawab beberapa pertanyaan yakni: (a) 

bagaimana konseli menghabiskan 

waktu selama seminggu ini?; (b) apa 

perubahan yang ingin konseli buat 

dalam menghabiskan waktu?; (c) se-

berapa penting setiap peran kehidupan 

bagi konseli?; (d) seberapa penting se-

tiap peran kehidupan untuk keluarga 

konseli?; (e) apa yang konseli suka 

untuk berpartisipasi dalam setiap pe-

ran hidup?; (f) apa yang harus konseli 

capai dalam setiap peran hidup?; (g) 

apa yang diharapkan keluarga untuk 

konseli capai dalam setiap peran ke-

hidupan?; (h) apa peran hidup yang 

konseli pikir akan menjadi penting di 

masa depan?; (i) apa yang harus kon-

seli lakukan untuk mempersiapkan pe-

ran kehidupan yang penting di masa 

depan? 

         Dalam proses perkembangan 

karier, persepsi arti penting peran 

kehidupan konseli dapat menimbulkan 

motivasi internal dalam kehidupan.  
 

Tahap III: Penilaian terhadap 

Tahapan dan Tugas Karier 

         Konselor menggunakan Adult 

Career Concerns Inventory (ACCI)  

untuk menilai perencanaan sikap dan 

planfulness siswa. Dari hasil penilaian 

ini konselor melakukan identifikasi 

dan strategi menghadapi tugas per-

kembangan siswa terdekat. 
 

Tahap IV: Penilaian Kesiapan 

Pengambilan Keputusan Karier 

         Konselor menggunakan Career 

Development Inventory (CDI) untuk 

menilai perencanaan karier, eksplorasi 

karier, informasi tentang pekerjaan 

dan pengetahuan tentang pengambilan 

keputusan karier. Dengan skor CDI, 

konselor menentukan kesiapan pilihan 

karier dan kekurangan konseli. 
 

Tahap V: Penilaian Nilai Individu 

         Konselor menggunakan Value 

Scale (VS) untuk menilai nilai-nilai 

individu. Konselor menggunakan hasil 

VS untuk membantu konseli mem-

perjelas nilai tertinggi dan terendah 

mereka. Konselor bisa juga meng-

gabungkan hasil VS dengan SI untuk 

membantu konseli memperjelas nilai-

nilai yang dicari untuk mengungkap-

kan di mana peran kehidupannya.  
 

Tahap VI: Konseling Karier 

         Konselor selanjutnya melakukan 

konseling karier berdasarkan hasil pe-

nilaian bakat dan minat siswa serta 

mempertimbangkan arti penting peran 



 
 

 

hidup, nilai individu, dan kesiapan 

pengambilan keputusan karier. 

 

SIMPULAN 

         Berdasarkan pembahasan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa model 

CDAC dapat membantu siswa SMA 

untuk memilih studi lanjut. Pada 

model CDAC, arti penting peran 

hidup, kemampuan adaptasi karier, 

dan nilai-nilai dipandang sebagai 

variabel yang memoderasi penggu-

naan data penilaian kemampuan dan 

minat. 
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PENDAHULUAN 

         Dalam pendidikan, belajar me-

rupakan kata kunci yang paling 

penting. Jika tidak ada belajar maka 

tidak akan ada pendidikan. Belajar 

merupakan suatu tindakan dan perilaku 

yang kompleks. Belajar merupakan 

suatu kegiatan yang tidak dapat diamati 

dari luar. Apa yang terjadi dalam diri 

seseorang tidak dapat diketahui secara 

langsung hanya dengan mengamati 

orang tersebut. Ada banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi belajar. Faktor-

faktor tersebut dikelompokkan dalam 

faktor internal dan faktor eksternal. 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan 

mengenai salah satu faktor yang ter-

masuk dalam kategori faktor internal 

yang mempengaruhi proses belajar, 

yaitu kebiasaan belajar. Ini berarti ber-

hasil tidaknya belajar tergantung dari 

kebiasaan belajar yang dilakukan sis-

wa, baik saat berada di sekolah mau-

pun di rumah. Ada anak yang sukses 

dalam belajar dan ada pula yang se-

baliknya. Ada anak yang memiliki ke-

biasaan buruk dalam belajar dan ada 

pula yang memiliki kebiasaan baik 

dalam belajar. Seperti yang dikemuka-

kan oleh Prayitno (2004) bahwa se-

bagian dari sikap dan kebiasaan belajar 

itu dapat diketahui dengan mengadakan 

pengamatan dalam kelas. Misalnya 

dalam hal mengerjakan tugas-tugas, 

membaca buku, cara dalam mengikuti 

pelajaran, masalah penggunaan waktu 

belajar, membuat catatan dan kegiatan-

kegiatan lain yang berhubungan dengan 

belajar siswa. 



 

         Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan hasil observasi pada bulan 

Desember 2010 di SMA Negeri 1 

Manyar Gresik yang dinyatakan bahwa 

7 siswa di kelas X-8 mengalami ke-

biasaan belajar buruk. Didukung dari 

hasil wawancara dengan guru BK di 

sekolah menyatakan dampak dari ke-

biasaan belajar siswa yang buruk ber-

akibat pada pencapaian hasil belajar 

siswa yang menurun. Wawancara juga 

dilakukan kepada 2 orang siswa, 1 

orang siswa dari kelas X-9 yang kelas-

nya tepat berada di samping kelas X-8 

dan 1 orang siswa dari kelas X-8 yang 

tergolong pada siswa yang rajin, 

masing-masing menyatakan bahwa 

kelas X-8 memang tergolong kelas 

yang ramai ketika guru mengajar, 

ketika diberi tugas pun mereka sering 

mencontek tanpa ada usaha mengerja-

kan sendiri.  

         Observasi pun dilakukan pada 

catatan yang tertulis dari buku pe-

langgaran siswa menyatakan bahwa 

perilaku siswa kelas X-8 yang tercatat 

dalam buku pelanggaran yakni tidak 

mengerjakan PR, terlambat masuk 

kelas dan sering menunda-nunda dalam 

mengerjakan tugas. Sejalan dengan ini, 

didukung dengan pernyataan guru kelas 

dan guru mata pelajaran yang mengajar 

di kelas X-8 yang menyatakan bahwa 

siswa memiliki perilaku sering ter-

lambat dalam mengumpulkan tugas, 

mengulur-ulur waktu yang diberikan 

saat mengerjakan tugas di dalam kelas, 

hal ini nampak dengan mengajak 

temannya untuk mengobrol atau ber-

canda jika tidak siswa akan bermain 

sendiri dan tidak menghiraukan ter-

hadap tugas yang diberikan, selanjut-

nya tidak mau bertanya saat tidak 

mengerti, sering tidak mengerja-kan 

PR dan datang terlambat saat masuk 

kelas.  

         Permasalahan di atas telah mem-

berikan gambaran tentang kebiasaan 

belajar buruk yang dialami siswa saat 

ini, yang dikarenakan kurangnya tang-

gung jawab siswa terhadap dirinya sen-

diri maupun terhadap orang lain. 

         Seperti yang disampaikan The 

Liang Gie (1995:193) kebiasaan belajar 

buruk adalah mempersulit siswa me-

mahami pengetahuan, menghambat ke-

majuan dan akhirnya mengalami ke-

gagalan di sekolah. Lebih lanjut dari 

Adams (2009) menyatakan bahwa 

langkah-langkah kebiasaan belajar 

yang baik dengan mengetahui (1) diri 

sendiri, (2) kemampuan belajar anda, 

(3) proses yang berhasil anda gunakan, 

dan dibutuhkan (4) minat, dan penge-

tahuan atas mata pelajaran anda ingin-

kan. Dapat disimpulkan bahwa ke-

biasaan belajar dapat timbul karena 

adanya tanggung jawab untuk melaku-

kan dan telah dianggap memberikan 

rasa nyaman dalam mencapai tujuan 

belajar. 

         Kebiasaan belajar yang baik 

merupakan kunci dari keberhasilan 

dalam pendidikan. Sebaliknya bu-

ruknya kebiasaan belajar siswa men-

jadi salah satu penghambat keberhasil-

an dalam pencapaian prestasi, karena 

dalam belajar pada dasarnya memerlu-

kan kebiasaan yang baik. Hambatan ini 

merupakan permasalahan siswa yang 

harus mendapatkan penanganan. Sesuai 

dengan tujuan pemberian layanan bim-



 

bingan dan konseling bahwa setiap 

individu (siswa) yang memiliki ma-

salah nantinya dapat dibantu dalam me-

nyelesaikan permasalahannya, sehingga 

dapat mencapai tugas perkembangan 

yang maksimal sesuai dengan kapasitas 

dan potensinya. Oleh karena itu 

bimbingan dan konseling merupakan 

salah satu bentuk dalam penanganan 

masalah siswa. 

         Konseling kelompok realita sesu-

ai untuk menurunkan kebiasaan belajar 

buruk, ditinjau dari asumsi Glasser 

(Corey, 2007:265) bahwa manusia 

adalah agen yang menentukan dirinya 

sendiri. Prinsip ini menyiratkan bahwa 

masing-masing orang memikul 

tanggung jawab untuk menerima 

konsekuensi-konsekuensi dari tingkah 

lakunya sendiri. Jika siswa tidak me-

miliki tanggung jawab terhadap ke-

biasaan belajar maka konsekuensi yang 

diterima mereka akan mengalami ke-

gagalan dalam mencapai keberhasilan 

dalam pendidikan. 

         Secara teoritis, penggunaan kon-

seling kelompok realita sesuai untuk 

menurunkan kebiasaan belajar buruk 

pada siswa. Sebagai salah satu bentuk 

layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah, layanan konseling kelompok 

realita ini masih perlu diuji ke-

efektifannya secara empiris dalam 

membantu kebiasaan belajar pada 

siswa. Maka, peneliti tertarik meng-

adakan penelitian tentang penggunaan 

konseling kelompok realita untuk 

menurunkan kebiasaan belajar buruk 

pada siswa, yang akan dilaksanakan di 

kelas X-8 SMA Negeri 1 Manyar 

Gresik. 

         Berdasarkan latar belakang ma-

salah yang diuraikan di atas, maka 

dapat dikemukakan secara umum 

rumusan masalah adalah “apakah 

layanan konseling kelompok realita 

efektif untuk menurunkan kebiasaan 

belajar buruk pada siswa?”, dan secara 

operasional adalah “apakah ada penu-

runan yang signifikan tingkat kebiasaan 

belajar buruk antara sebelum dan 

sesudah diberikan konseling kelompok 

realita pada siswa?”. 
 

Kebiasaan Belajar Buruk 

        Menurut The Liang Gie (1995:193) 

kebiasaan belajar buruk adalah mem-

persulit siswa memahami pengetahuan, 

menghambat kemajuan dan akhirnya 

mengalami kegagalan di sekolah. 

Menurut Kartadinata (1998:65) menya-

takan kebiasaan belajar buruk adalah 

kondisi murid yang kegiatannya atau 

perbuatan belajarnya sehari-hari suka 

menunda tugas, belajar pada saat akan 

ujian. 

         Menurut Siagian (2012) karena 

dengan adanya minat untuk belajar 

dalam diri siswa akan memudahkan 

guru dalam membimbing dan meng-

arahkan siswa, serta siswa yang me-

miliki kebiasaan belajar cenderung 

hidup dengan penuh disiplin dan tang-

gung jawab dalam setiap tindakan bel-

ajarnya untuk mencapai prestasi dan 

hasil belajar yang tinggi. Begitu juga 

Nelson (2012) menyatakan bahwa disi-

plin dalam kebiasaan belajar merupa-

kan faktor penting yang berpengaruh 

pada proses dan hasil belajar.     

         Kaitan antara minat, disiplin, dan  

kebiasaan belajar sesuai dengan konsep 



 

dan teori belajar yang dikembangkan 

oleh Brown & Holzman (1967). Menu-

rutnya faktor dasar penilaian pada 

kebiasaan belajar, yakni metode kerja 

(work method) dan penundaan pekerja-

an atau kedisiplinan dalam belajar 

(delay avoidance). Faktor atau aspek 

tersebut didasarkan pada kebiasaan 

belajar pada siswa yang berkorelasi 

dengan prestasi belajar. Adapun aspek 

tersebut sebagai berikut. 

a. Delay Avoidance (DA) terkait 

dengan ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas dan peng-

gunaan waktu dalam belajar. 

b. Work Method (WM) terkait dengan 

prosedur belajar yang efektif, dan 

efisiensi dalam belajar. 

         Berdasarkan beberapa pendapat 

di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan belajar buruk merupakan 

kondisi yang dialami siswa dalam 

belajar seperti suka menunda tugas, 

belajar pada saat akan ujian, hal ini 

dapat mempersulit siswa dalam mema-

hami pengetahuan, dan menghambat 

mereka sehingga dapat mengalami 

kegagalan dalam belajar di sekolah. 

 

Konseling Kelompok Realita 

         Menurut Serthzer dan Stone 

konseling kelompok adalah suatu 

proses antara pribadi yang dinamis, 

yang terpusat pada pemikiran dan 

perilaku yang disadari (Winkel, 

2006:590). Selanjutnya Corey (2007:263) 

menjelaskan konseling realita adalah 

suatu sistem yang difokuskan kepada 

tingkah laku sekarang. Lebih lanjut 

menurut Glasser terapi realitas adalah 

terapi jangka pendek yang berfokus 

pada saat sekarang, menekankan pada 

kekuataan pribadi dan pada dasarnya 

merupakan jalan di mana para klien 

bisa belajar tingkah laku yang lebih 

realistik dan karenanya bisa mencapai 

keberhasilan (Corey, 2007:8). 

         Sedangkan Rosjidan (1988:204) 

mengemukakan bahwa terapi realita 

merupakan terapi yang bertumpu pada 

ide pokok bahwa individu bertanggung 

jawab atas tingkah laku mereka sendiri. 

Sehingga dari beberapa pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetian konseling kelompok realita 

adalah suatu proses antara pribadi yang 

dinamis dalam suatu kelompok, yang 

berfokus pada saat sekarang dan me-

nekankan pada kekuatan pribadi se-

hingga para klien bertanggung jawab 

atas tingkah laku mereka sendiri dan 

karenanya bisa mencapai keberhasilan. 
 

Kerangka Pikir 

         Merujuk pendapat dan uraian di 

atas, dirumuskan kerangka pikir konse-

ling kelompok realita sebagai berikut. 
 
 Kebiasaan belajar buruk 

Indikator: 

1. Hanya melakukan belajar ketika 

ujian. 

2. Tidak menyiapkan perlengkapan 

yang akan dibawa. 

3. Terlambat menghadiri pelajaran.   

4. Belajar hanya seperlunya. 

5. Jarang ke perpustakaan dan tidak 

tahu cara menggunakan 

ensiklopedia dan acuan lainnya. 

Konseling Kelompok Realita 

Tahap-tahap: 

a. Pembentukan 
Pelaksanaan: Keterlibatan dan pen-

strukturan kelompok 
b. Peralihan 

Pelaksanaan: Pemusatan pada pe-

rilaku 
c. Kegiatan 

Pelaksanaan: Pemusatan pada ke-

kinian, Pembuatan keputusan nilai, 

Merencanakan perilaku yang 

bertanggung jawab, dan Komitmen 
d. Pengakhiran: Tidak memberi maaf 

atas kegagalan, dan Menolak 

menggunakan hukuman. 

Kebiasaan Belajar yang baik 

yang ingin dicapai: 

1. Siswa dapat mencapai kebiasaan 

belajar yang baik dan bertanggung 

jawab. 

2. Kebiasaan belajar pada siswa menjadi 

baik sehingga keinginan dapat dicapai 

secara maksimal.  



 

METODE 

         Sesuai dengan judul penelitian ini 

yaitu “penggunaan konseling ke-

lompok realita untuk membantu siswa 

dalam menurunkan kebiasaan belajar 

buruk Di SMA Negeri 1 Manyar 

Gresik”, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis penelitian 

eksperimen semu dengan model pre-

test and post-test one group design. 

 

Identifikasi Variabel  

         Variabel merupakan objek pe-

nelitian atau yang menjadi perhatian 

dalam suatu penelitian. Variabel me-

miliki peranan yang sangat penting 

dalam suatu penelitian. Dalam pe-

nelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 
 

Variabel bebas (X)  

         Konseling kelompok Realita. 

Menurut Corey (2007:279) adalah 

terapi kelompok yang merupakan 

wahana efektif bagi penerapan 

prosedur-prosedur terapi realita. Proses 

kelompok bisa menjadi agen yang kuat 

untuk membantu klien dalam me-

laksanakan rencana-rencana dan 

komitmen-komitmennya. Para anggota 

diminta menuliskan kontrak-kontrak 

khusus dan membacakannya di hadap-

an kelompok. 

Keterlibatan dengan para anggota 

lain dengan cara yang bermakna 

merupakan perangsang untuk tetap 

pada komitmen yang telah dibuat. 

Secara operasional konseling ke-

lompok Realita dalam penelitian ini 

adalah upaya membantu yang di-

lakukan secara kelompok yang di-

pimpin oleh seorang pemimpin ke-

lompok atau konselor dengan menerap-

kan prinsip-prinsip dasar dari pendekat-

an realita kepada anggota kelompok 

melalui dinamika kelompok, untuk 

membantu mengubah tidak adanya 

tanggung jawab menjadi bertanggung 

jawab tanpa mengabaikan komitmen 

yang telah dibuat dan sepakati. 

         Berikut merupakan tahapan 

konseling kelompok Realita, yaitu:  

a. Tahap pertama merupakan tahap 

pembentukan yang di dalamnya 

terdapat tahap pelaksanaan realita, 

yakni keterlibatan dan penstruktur-

an kelompok. 

b. Tahap kedua merupakan tahap 

peralihan yang di dalamnya ter-

dapat tahap pelaksanaan realita, 

yakni pemusatan pada perilaku. 

c. Tahap ketiga merupakan tahap ke-

giatan yang di dalamnya terdapat 

tahap pelaksanaan realita, yakni 

pemusatan pada kekinian, pem-

buatan keputusan nilai, merencana-

kan perilaku yang bertanggung 

jawab, dan komitmen. 

d. Tahap keempat adalah tahap peng-

akhiran yang di dalamnya terdapat 

tahap pelaksanaan realita, yakni 

tidak memberi maaf atas kegagal-an, 

dan menolak menggunakan 

hukuman. 

 

Variabel terikat (Y)  

         Kebiasaan belajar siswa yang 

buruk, merupakan kondisi siswa yang 

perbuatan belajarnya, seperti suka 

menunda tugas, belajar pada saat akan 

ujian saja yang dapat mempersulit 

siswa dalam memahami pengetahuan, 



 

menghambat kemampuan dan akhirnya 

mengalami kegagalan di sekolah. 

         Adapun indikator-indikator ke-

biasaan belajar buruk antara lain; hanya 

melakukan belajar ketika ujian, tidak 

menyiapkan perlengkapan yang akan 

dibawa, terlambat menghadiri pela-

jaran, belajar hanya seperlunya, jarang 

ke perpustakaan dan tidak tahu cara 

menggunakan ensiklopedia dan acuan 

lainnya. 

 

Metode Pengumpulan Data 

         Untuk memperoleh data peneliti-

an digunakan metode angket, yang 

telah dilakukan uji validitas isi (content 

validity) dan uji reliabilitas Alpha 

Cronbach. Metode angket ini dipergu-

nakan untuk mengumpulkan data 

kebiasan belajar siswa sebelum (pre-

test) dan sesudah diberikan perlakuan 

(pos-test). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Berdasarkan hasil angket pre-test 

dapat diketahui bahwa jumlah siswa di 

kelas X-8 yang mengalami tingkatan 

tinggi dalam kebiasaan belajar buruk 

se-jumlah 7 siswa. Untuk menurunkan 

tingkat kebiasaan belajar buruk pada 

siswa, selanjutnya ketujuh siswa ter-

sebut diberikan perlakuan konseling 

kelompok realita selama empat 

minggu. Kemudian peneliti kembali 

memberikan angket untuk post-test 

dengan tujuan mengukur kembali 

perubahan kebiasaan belajar buruk 

pada siswa. Perolehan data tersebut 

kemudian dianalisis dengan mengguna-

kan analisis statistika nonparametrik 

rumus Uji Tanda (Sign Test).  

         Hasilnya menunjukkan bahwa 

penurunan tingkat kebiasaan belajar 

buruk pada siswa signifikan setelah 

diberikan perlakuan dengan meng-

gunakan konseling kelompok realita, 

karena ρ = 0,008 memiliki harga yang 

lebih kecil dari α = 0,05. Dengan 

demikian H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hipotesis penelitian “konseling kelom-

pok realita dapat digunakan untuk 

menurunkan kebiasaan belajar buruk 

pada siswa” telah terbukti. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya 

penurunan tingkat kebiasaan belajar 

buruk pada siswa di kelas X-8 SMA 

Negeri 1 Manyar Gresik antara 

sebelum dan sesudah diberikan kon-

seling kelompok realita. 

         Berikut hasil perubahan yang 

dialami masing-masing siswa, pada 

siswa AN yang awalnya memiliki 

tingkat skor 90 (termasuk dalam 

kategori tinggi) setelah diberikan per-

lakuan konseling kelompok realita 

tingkat skornya menurun menjadi 59  

(termasuk dalam kategori rendah). 

Selain itu diketahui pula bahwa AN 

yang semula selalu bergurau dengan 

teman ketika guru sedang mengajar, 

berubah membiasakan dengan menolak 

ajakan teman untuk bercanda dan 

menanamkan dalam dirinya, saya pasti 

bias, dan saya harus bertanggung jawab 

untuk diri saya sendiri maupun orang 

lain. 

         Siswa AY yang awalnya me-

miliki tingkat skor 84 yang termasuk 

dalam kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 78 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Selain itu 



 

diketahui pula AY yang selalu lupa 

untuk membawa perlengkapan ke 

sekolah karena malam harinya ia 

bermain game online, mulai mem-

biasakan diri menolak ajakan teman 

yang mengajak bermain game online 

tanpa menyakiti perasaannya dan 

membuat jadwal belajar yang teratur, 

sehingga dapat menjadi pribadi yang 

lebih bertanggung jawab. 

         Siswa BN yang awalnya memiliki 

tingkat skor 82 yang termasuk dalam 

kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 60 yang termasuk 

dalam kategori rendah. Selain itu 

diketahui pula BN jarang mengumpul-

kan tugas tepat waktu karena ia lebih 

senang bermain handphone daripada 

belajar, untuk itu ia mulai mem-

biasakan bersikap tanggung jawab 

dengan langsung mengerjakan PR, 

ketika mendapatkannya dan secara 

perlahan-lahan tanpa menyakiti pe-

rasaan memberikan penjelasan kepada 

pacarnya. 

         Siswa CR yang awalnya memiliki 

tingkat skor 80 yang termasuk dalam 

kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 79 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Selain itu di-

ketahui pula CR tidak memiliki buku 

paket dan tidak mendaftarkan diri men-

jadi anggota perpustakaan karena itulah 

ia sering mencontek ketika mengerja-

kan tugas, CR mulai membiasakan diri 

untuk lebih bertanggung jawab dengan 

mendaftarkan diri menjadi anggota 

perpustakaan. 

 

         Siswa FR yang awalnya memiliki 

tingkat skor 85 yang termasuk dalam 

kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 77 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Selain itu 

diketahui pula FR hanya belajar se-

perlunya karena ia lebih banyak me-

ngantuk ketika belajar, FR mulai mem-

biasakan diri untuk lebih bertanggung 

jawab dengan membuat jadwal ke-

giatan yang lebih teratur dan ketika 

mengantuk melanda, ia akan pergi 

untuk mencuci muka. 

         Siswa MA yang awalnya me-

miliki tingkat skor 80 yang termasuk 

dalam kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 79 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Selain itu di-

ketahui pula MA sering datang ter-

lambat masuk kelas matematika dan 

sains karena ia takut salah dan tidak 

bisa menjawab pertanyaan yang diberi-

kan oleh guru, MA mulai membiasakan 

diri untuk lebih bertanggung jawab 

dengan membuat catatan ketika guru 

menjelaskan dan menanamkan pikirin 

positif pada dirinya bahwa ia pasti bisa 

menjawab dengan baik dan benar ke-

tika guru memberikan pertanyaan. 

         Siswa WS yang awalnya me-

miliki tingkat skor 80 yang termasuk 

dalam kategori tinggi setelah diberikan 

konseling kelompok realita tingkat skor 

menurun menjadi 60 yang termasuk 

dalam kategori rendah. Selain itu 

diketahui pula WS tidak pernah men-

catat keterangan yang telah dijelaskan 

oleh guru karena ia lebih suka men-

dahulukan bermain-main, WS mulai 



 

membiasakan diri untuk lebih ber-

tanggung jawab dengan mencatat ke-

terangan yang diberikan oleh guru 

sehingga ia tidak lupa lagi untuk mem-

bawa apa yang dibutuhkan ketika ke-

giatan belajar mengajar. 

         Uraian hasil penelitian di atas 

menunjukkan bahwa konseling ke-

lompok realita dapat dijadikan salah 

satu teknik untuk menurunkan ke-

biasaan belajar buruk pada siswa. Hal 

ini terlihat dari penurunan tingkat 

kebiasaan belajar buruk pada siswa 

antara sebelum dan sesudah diberikan 

konseling kelompok realita. Siswa 

yang pada awalnya memiliki tingkat 

kebiasaan belajar buruk dalam kategori 

tinggi dapat menjadi menurun, dengan 

cara perubahan dan pembentukan 

perilaku baru, melalui proses konseling 

kelompok dengan membuat suatu ren-

cana perilaku yang berkomitmen sesuai 

dengan realitas dan kemampuan 

konseli dimulai dari yang paling mudah 

sampai yang paling sulit untuk di-

lakukan. 

        Glasser dalam Darminto (2007:152) 

menyatakan bahwa manusia sebagai 

ciptaan yang memiliki kecenderungan 

positif, kemampuan untuk belajar 

memenuhi kebutuhannya sendiri, men-

jadi orang yang bertanggung jawab, 

membentuk atau mengembangkan 

identitas diri sebagai orang yang 

berhsil, dan memiliki hubungan 

interpersonal yang bermakna. Lebih 

lanjut Glasser memandang manusia 

pada dasarnya dapat mengarahkan 

dirinya sendiri (self-determining). 

         Konseling realita dapat diterap-

kan dalam lingkungan sekolah untuk 

menangani berbagai kegagalan atau 

kesulitan belajar dan meningkatkan 

prestasi akademik siswa, dengan cara 

membantu siswa mengembangkan 

identitas berhasil. Lebih lanjut dijelas-

kan konseling realita juga sangat 

efektif untuk digunakan sebagai pen-

dekatan dalam konseling individual, 

konseling kelompok, dan konseling 

keluarga, dan konseling perkawinan 

dengan berbagai macam masalah 

(Darminto, 2007). 

         Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian sebelumnya yakni 

penelitian yang dilakukan Eni Faristya 

(2002), hasil dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penggunaan konseling realita terhadap 

kurangnya pemahaman diri siswa. 

Artinya siswa diajak untuk menilai 

benar atau salah terhadap kurangnya 

pemahaman pada diri mereka, karena 

kurangnya pemahaman diri tersebut 

adalah perilaku yang tidak realistis. 

Setelah tercapainya pemahaman diri 

siswa diajak untuk merencanakan 

tingkah laku baru yang lebih 

bertanggung jawab. Penelitian lain 

dilakukan oleh Riska Willyanti 

Handayani (2003), hasil dari penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa ada per-

bedaan skor tingkah laku membolos 

siswa antara sebelum dan sesudah di-

beri perlakuan konseling kelompok 

pendekatan realita. Artinya siswa di-

berikan konseling realita dengan 

mengajak mereka memberikan penilai-

an benar-salah, baik-buruk untuk pe-

rilaku membolos sehingga pemahaman 

mereka terhadap perilaku membolos 



 

dapat berkurang dan lebih bertanggung 

jawab. 

         Dengan demikian konseling 

kelompok realita merupakan pen-

dekatan yang dapat menurunkan ke-

biasaan belajar buruk pada siswa, 

dengan cara membuat suatu rencana 

perilaku yang berkomitmen sesuai 

dengan realitas dan kemampuan 

konseli dimulai dari yang paling mudah 

sampai yang paling sulit untuk dilaku-

kan. proses membuat kontrak perilaku 

yang berkomitmen ini dilaksanakan 

melalui koseling kelompok, dalam pro-

ses konseling kelompok akan tercipta 

dinamika kelompok yang akan me-

nimbulkan proses umpan balik antar 

anggota kelompok dalam pertukaran 

pikiran antar anggota kelompok yang 

satu dengan yang lain, sehingga proses 

pembuatan rencana perilaku yang ber-

komitmen akan berjalan dengan baik. 

         Dalam melaksanakan penelitian 

ini juga terdapat kendala dan hambatan 

yang dialami, termasuk keterbatasan 

peneliti sendiri. Tidak adanya ins-

trumen yang khusus (baku) dipakai 

untuk mengukur kebiasaan belajar 

buruk, maka instrumen penelitian ini 

dibuat sendiri oleh peneliti. Sehingga 

dimungkinkan data yang diperoleh 

masih belum sempurna. 

         Meskipun terdapat kendala dan 

hambatan, namun penelitian ini secara 

umum berjalan lancar sehingga me-

mudahkan peneliti dalam menyusun 

instrumen. Selain itu, adanya kemudah-

an yang diberikan oleh pihak SMA 

Negeri 1 Manyar Gresik, seperti; di-

sediakannya waktu dan tempat untuk 

melaksanakan konseling kelompok, 

adanya bantuan yang diberikan oleh 

konselor sekolah berupa data awal. 

Walaupun penelitian ini dengan segala 

kendala, hambatan, dan keterbatasan 

serta faktor pendukung yang ada, 

peneliti berharap agar hasil penelitian 

ini dapat memberi manfaat teoritis dan 

praktis bagi pengembangan penelitian 

di Indonesia. 

 

SIMPULAN 

         Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan konseling kelompok reali-

ta dapat menurunkan kebiasaan belajar 

buruk pada siswa di kelas X-8 SMA 

Negeri 1 Manyar Gresik. Hasil tersebut 

dapat diketahui dengan adanya penu-

runan tingkat kebiasaan belajar buruk 

pada siswa antara sebelum dan sesudah 

diberikan konseling kelompok realita.  

         Skor kebiasaan belajar buruk 

siswa sebagai subjek penelitian sebe-

lum diberikan konseling kelompok 

realita = 80 ke atas, sedangkan skor 

kebiasaan belajar buruk siswa setelah 

diberikan konseling kelompok realita 

menurun menjadi 60 ke bawah.          

 

REKOMENDASI 

         Berdasarkan hasil penelitian ini, 

penulis memberikan rekomendasi seba-

gai implikasi hasil penelitian sebagai 

berikut. 
 

Bagi Guru BK/Konselor Sekolah 

a. Konseling kelompok menjadi salah 

satu layanan bimbingan dan kon-

seling yang diminati banyak siswa 

di SMA Negeri 1 Manyar Gresik, 

karena menurut mereka melalui 



 

layanan konseling kelompok dapat 

menyelesaikan permasalahan serta 

banyak memberi informasi dan 

pengetahuan baru. Oleh karena itu, 

bagi konselor sekolah hendaknya 

menyusun jadwal kegiatan konse-

ling secara rutin. 

b. Konselor hendaknya bekerja sama 

dengan wali kelas untuk meng-

identifikasi siswa yang mempunyai 

kebiasaan belajar buruk, yang 

selanjutnya mereka perlu diberikan 

konseling kelompok realita. 

c. Konselor sekolah hendaknya me-

nggunakan berbagai teknik dalam 

konseling sehingga siswa tidak 

merasa bosan, terutama teknik 

pengembangan keterampilan, karena 

teknik ini sudah terbukti dapat 

menurunkan kebiasaan belajar buruk. 
 

Bagi Peneliti Lain 

         Bagi peneliti lain hendaknya 

lebih teliti dalam mengidentifikasi 

tingginya kebiasaan belajar buruk pada 

siswa, sehingga masalah kebiasaan 

belajar buruk ini dapat ditangani secara 

tepat dengan pelayanan bimbingan dan 

konseling yang memadai. Selain itu, 

para peneliti perlu melakukan peneliti-

an ulang dengan menggunakan teknik 

konseling yang lebih variatif, untuk 

memperoleh hasil yang lebih valid.  
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PENDAHULUAN 

         Penularan penyakit seksual yang 

dialami remaja usia 12 sampai 21 

tahun di Indonesia semakin mempri-

hatinkan. Penderita  HIV/AIDS  dari 

angka temuan riset Kementerian 

Kesehatan yang disampaikan Menteri 

Kesehatan dr. Nafsiah Mboi SpA 

MPH bahwa pada tahun 2012 saja, 

pasien HIV mencapai 21.511 orang. 

Dari hasil diagnosis penderita AIDS 

yang baru ditemukan sebanyak 5.686 

orang, semuanya didominasi oleh 

remaja. Di Provinsi Bali, pada tahun 

2012 ditemukan 7.291 orang penderita 

HIV. Sekitar 70% penderitanya, ada-

lah anak muda berusia 20-39 tahun. 

Secara kumulatif, risiko penularan 

HIV terbanyak pada heteroseksual 

yang mencapai 58,7% (Jawa Pos, 4 

April 2013). 

         Data penderita HIV/AIDS tahun 

2011 sangat memprihatinkan, karena 

Jawa Timur menduduki peringkat 

tertinggi setelah PAPUA. Berikut 

tabel data Peningkatan Jumlah Pen-

derita HIV di Jawa Timur tahun 2011 

melebihi Papua dan Jakarta. 
 

Daerah Tahun Jumlah 

Jawa Timur 2011 4.318 Kasus 

Papua 2011 4.005 Kasus 

Jakarta 2011 3.998 Kasus 
   

Sumber Data: PMSL Kemenkes R.I. 
 

         Sementara dari hasil survei 

badan demografi Indonesia ditemukan 

bahwa Kabupaten Malang menduduki 



 

 

peringkat tertinggi penderita HIV di 

antara daerah-daerah di Provinsi Jawa 

Timur  seperti Surabaya dan Sidoarjo. 

Peningkatan angka HIV/AIDS di 

Malang ternyata akibat seks bebas 

dengan gonta-ganti pasangan. Menurut 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Malang, Kantong-kantong daerah 

rawan penyebaran HIV/AIDS atau 

daerah tertinggi penderita HIV/AIDS 

di Kabupaten Malang berada di 

Kecamatan Gondanglegi, Kromengan, 

dan Sumberpucung. 

         Beberapa masalah yang muncul 

dan dialami remaja tersebut, salah 

satu penyebabnya adalah  ketidak-

mampuan dalam pengambilan kepu-

tusan yang tepat untuk  mengontrol 

dan mengendalikan dirinya terhadap 

rangsangan sosial yang dapat meru-

gikan diri dan masa depannya. Banyak  

remaja  bila mengambil keputusan di-

dasarkan pada emosi sesaat  tanpa   

memperhitungkan  segala  resiko  

yang  akan dihadapinya  karena  mere-

ka  belum  terbiasa  untuk  memper-

timbangkan  berbagai macam alter-

natif pilihan dengan matang. Saat ini 

arus informasi melalui media masa 

baik berupa majalah, surat kabar, 

tabloid maupun media elektronik 

seperti radio, televisi, dan internet, 

mempercepat terjadinya perubahan. 

Meskipun arus informasi ini me-

nunjang berbagai sektor pemba-

ngunan, namun arus informasi ini juga 

melemahkan sistem sosial-ekonomi 

masyarakat Indonesia, karena mempe-

ngaruhi remaja, dengan informasi 

yang negatif dan tidak bisa diper-

tanggungjawabkan. Migrasi Interna-

sional dan globalisasi telah menga-

kibatkan adanya masalah kesehatan, 

yang disebabkan oleh gaya hidup yang 

diadopsi remaja termasuk perilaku 

berisiko seperti hubungan badan de-

ngan banyak pasangan atau pasangan 

berganti-ganti. Hubungan badan pra-

nikah, hidup bersama tanpa diikat tali 

pernikahan (free sex). Gaya hidup mo-

dern ini membahayakan kesehatan 

seksual  terutama dengan tertularnya 

penyakit menular seksual (PMS) 

termasuk HIV/AIDS di antara remaja.  

         Tidak sehatnya perilaku seksual 

remaja, dapat meningkatkan berbagai 

kasus yang berisiko pada kesehatan 

seksual yang dialami remaja usia dini, 

mengakibatkan terhambatnya pertum-

buhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang sehat serta berkualitas di 

Indonesia, menandakan pentingnya re-

maja memiliki kemampuan pengam-

bilan keputusan untuk tidak  mela-

kukan hubungan free sex, sehingga 

dapat memiliki prestasi akademik, 

meraih karier, dan hubungan sosial 

yang memiliki efek positif pada masa 

mendatang. 

 

KETERAMPILAN PENGAMBI-

LAN KEPUTUSAN, REMAJA DAN 

SEKS BEBAS 
 

Keterampilan Pengambilan Kepu-

tusan  

         Di dalam hidup sehari-hari, kita 

terus membuat penilaian dan kepu-

tusan. Pengambilan keputusan atau 

decision making  merupakan proses 

penyeleksian di antara pilihan-pilihan 

untuk mengevaluasi kesempatan yang 

ada. Pilihan-pilihan yang ada kemu-



 

 

dian diseleksi dengan mempertim-

bangkan segala kemungkinan yang 

terjadi, hingga pada akhirnya ter-

bentuk suatu keputusan. Hampir setiap 

hari manusia selalu memecahkan 

masalah dan membuat keputusan, baik 

di rumah, di kelas, atau di manapun.    

         Menurut Santrock (2008) pe-

ngambilan keputusan adalah sebuah 

pemikiran di mana individu menge-

valuasi berbagai pilihan dan memu-

tuskan pilihan dari sekian banyak 

pilihan. Harris (2009) mengatakan 

bahwa pengambilan keputusan adalah 

sebuah proses mengindentifikasi seba-

nyak mungkin alternatif dan memilih 

salah satu alternatif yang memiliki 

probabilitas keberhasilan atau efekti-

vitas dan yang sesuai dengan tujuan, 

keinginan, gaya hidup, nilai, yang 

dinginkan. Sementara itu Campbell, et 

al (2007) mengatakan sebuah kepu-

tusan merupakan sebuah pilihan dari 

berbagai pilihan yang ada, dengan 

setiap pilihan memiliki keuntungan 

dan resiko.  

         Menurut Boehm, R.G. & Webb, 

B. (2002) sebuah keputusan merupa-

kan sebuah pilihan yang kita ambil. 

Adair (20071) menyatakan bahwa 

pengambilan keputusan adalah memu-

tuskan tindakan apa yang diambil, 

biasanya melibatkan pilihan-pilihan. 

Ada beberapa teori tentang pengam-

bilan keputusan, salah satunya adalah 

teori kemanfaatan subjektif. Menurut 

teori ini yang diinginkan, tujuan 

tindakan manusia adalah mencari rasa 

senang dan menghindari rasa sakit. 

Konsep teori kemanfaatan subjektif, 

dalam menguraikan proses pengam-

bilan keputusan, seseorang akan 

berusaha memaksimalkan kesenangan-

nya (disebut kemanfaatan positif), dan 

meminimalkan rasa sakit (disebut ke-

manfaatan negatif). Untuk melakukan 

dua hal ini, kita harus mengalkulasi 

dua hal berikut. Pertama adalah 

kemanfaatan subjektif, yaitu kalkulasi 

berbasis penitikberatan individu ter-

hadap kemanfaatan (nilai) lebih 

daripada kriteria objektif, dan kedua 

adalah probabilitas subjektif, yaitu 

kalkulasi berbasis estimasi individu 

terhadap kemungkinan, lebih daripada 

pengomputasian statistik yang objektif 

(Sternberg, 2008). 

         Proses dasar yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan yaitu: a) 

menyusun daftar pilihan yang relevan, 

b) mengidentifikasi konsekuensi po-

tensial dari setiap pilihan, c) menilai 

kemungkinan konsekuensi masing-

masing benar-benar terjadi, d) me-

nentukan pentingnya konsekuensi, dan 

e) menggabungkan semua informasi 

ini untuk menentukan pilihan yang 

paling menarik (BeythMarom et al., 

2006).  

         Dari teori dan pendapat  tokoh 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pe-

ngambilan keputusan  merupakan pro-

ses berpikir untuk mengidentifikasi 

dan memutuskan pilihan dari berbagai 

pilihan yang ada untuk menghindari 

berbagai kemungkinan munculnya ke-

rugian pada diri sendiri dan orang lain.  

Adapun keterampilan pengambilan 

keputusan menurut Campbel (2007) 

bahwa secara tradisional, pembela-

jaran keterampilan pengambilan ke-

putusan tidak menjadi bagian dari 



 

 

pembelajaran keterampilan-keteram-

pilan sains. Sebenarnya terdapat keter-

kaitan yang sangat erat antara berpikir 

ilmiah dengan pengambilan keputus-

an, khususnya saat menggunakan atur-

an logika dan bukti untuk mende-

finisikan permasalahan, memformula-

sikan dan menguji hipotesis, dan 

menerjemahkan hasilnya ke dalam 

tindakan.  Keterampilan pengambilan 

keputusan adalah kemampuan pena-

laran yang digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan dan mengacu 

pada kemampuan kognitif tertentu,  di 

antaranya termasuk menilai proba-

bilitas dan berpikir sistematis atau 

abstrak (Fischhoff, Crowell, & Kipke, 

2008).  
 

Remaja 

         Setiap orang dapat memberikan 

definisi tentang remaja melalui pan-

dangan hukum, psikologis, sosial, bu-

daya, agama dan politik. Menurut 

WHO tahun 1974, remaja adalah sese-

orang yang berangsur-angsur me-

nunjukkan ciri perkembangan seks 

sekunder hingga tercapainya kema-

tangan seks dan reproduksi, jiwanya 

berkembang dari kekanak-kanakan 

menjadi dewasa, sehingga secara 

sosial ekonomis ia beralih relatif men-

jadi mandiri (tidak tergantung). 

         Pada tahun 1984 kelompok studi 

WHO yang bernama “Young people 

and Healt for All by the year 2000” 

membuat definisi remaja yaitu suatu 

periode transisi dari masa anak-anak 

ke masa dewasa dengan dua ciri, yaitu 

(1) berupaya dari apa yang diharapkan 

oleh norma budaya yang berlaku, dan 

(2) tumbuh dengan cepatnya perkem-

bangan mental, emosi dan sosial. Se-

cara umum remaja adalah individu 

atau kelompok manusia yang mem-

punyai umur sekitar 9 atau 10 tahun 

hingga 23 atau 24 tahun. Dari ren-

tangan umur dalam batasan ini, remaja 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

(1) remaja awal dengan umur sekitar 9 

hingga 14 tahun, (2) remaja menengah 

dengan umur 15 hingga 19 tahun, dan  

(3) remaja akhir dengan umur 20 

hingga 24 tahun. Di dalam masyarakat 

Indonesia umur 20 sampai 25 tahun 

masih disebut remaja karena secara 

psikologis, ekonomis, sosial, dan 

budaya belum menjadi kelompok 

masyarakat yang mandiri. Sedangkan 

pada lingkungan kebudayaan barat 

umur di atas 18 tahun disebut dewasa 

karena secara ekonomis mereka telah 

mandiri. 

         Berkenaan dengan pengambilan 

keputusan, banyak faktor yang turut 

mempengaruhi, bagaimana remaja dan 

orang dewasa membuat keputusan 

(Fischhoff et al., 1999). Faktor ter-

sebut antara lain;  kognitif, psikologis, 

sosial, dan budaya (Gordon, 1996). 

Faktor kognitif mengacu pada proses 

mental dari penalaran dan persepsi 

(Gordon, 1996). Proses pengambilan 

keputusan dengan pengalaman dan 

usia matang  dipengaruhi oleh per-

kembangan otak seorang remaja dan  

pengetahuan yang dimilikinya. Faktor 

sosial dan psikologis dipengaruhi dari 

dalam keluarga seorang remaja, 

kelompok sebaya, atau diri sendiri 

(misalnya harga diri, dan locus of 

control). Beberapa faktor budaya dan 



 

 

sosial yang mempengaruhi keputusan 

remaja termasuk keyakinan agama, 

kondisi sosial ekonomi, dan etnisitas 

(Gordon, 1996).  

         Remaja menghadapi sejumlah 

tantangan dalam membuat keputusan 

yang sehat karena mereka: (1)  hanya 

melihat baik satu pilihan daripada 

berbagai pilihan; (2) kurang penga-

laman, pengetahuan atau rasa kendali 

atas hidup mereka untuk mendapatkan 

alternatif pilihan; (3) mispersepsi ter-

hadap perilaku yang berisiko, dan 

terlalu optimis tentang kemampuan 

mereka untuk mengenali dan meng-

hindari situasi yang mengancam; (4) 

lebih fokus pada reaksi sosial dari 

rekan-rekan mereka ketika memutus-

kan untuk melakukan atau menghin-

dari perilaku berisiko; (5) tidak dapat 

secara akurat memperkirakan kemung-

kinan konsekuensi negatif; (6) memi-

liki waktu yang sulit menafsirkan arti 

atau kredibilitas informasi ketika 

membuat keputusan; dan (7) dipenga-

ruhi oleh emosi mereka dan gagal un-

tuk menggunakan proses pengambilan 

keputusan (Fischhoff et al., 1999).  

         Masalah pengambilan keputusan 

menjadi semakin penting selama masa 

remaja karena remaja sedang me-

ngembangkan otonomi yang lebih 

besar dan menghadapi lebih banyak 

pilihan independen dari orang dewasa. 

Pilihan remaja drastis dapat mem-

pengaruhi tidak hanya kehidupan 

mereka sendiri, tetapi kehidupan orang 

lain juga (Ganzel, 1999). Pengambilan 

keputusan remaja untuk mengejar 

karier perlu mendapatkan perhatian 

dari orang dewasa, apakah mereka 

melakukan hubungan seks bebas  atau 

tidak, apakah mereka melakukan seks 

bebas dengan menggunakan kontra-

sepsi atau tidak,  apakah mereka 

menggunakan alkohol atau tidak, 

apakah mereka merokok atau tidak, 

apakah mereka menggunakan obat-

obatan lain yang berbahaya atau tidak, 

dan apakah mereka terlibat tindakan 

kekerasan atau tidak (Fischhoff et al., 

1999; and Ganzel, 1999). Keprihatinan 

tentang "perilaku berisiko" telah 

menyebabkan pengembangan program 

pencegahan dan intervensi yang 

berusaha untuk membantu remaja 

lebih melindungi diri dan mempu 

mengambil keputusan yang efektif 

(Fischhoff et al, 1999). 

         Ketidak mampuan para remaja 

dalam mengambil keputusan dilatar-

belakangi oleh beberapa masalah, 

yaitu masalah pribadi, masalah sosial, 

masalah akademik, dan masalah 

karier, merupakan suatu hal yang 

dilematis bagi remaja. Seringkali 

pengambilan keputusan didasarkan 

oleh emosi dan atas pengaruh teman 

sebaya. Kemampuan remaja dalam 

mengambil keputusan menurut Plato 

dalam Santrock (2003) muncul per-

tama kali di masa remaja yang ditan-

dai oleh kemampuan menalar. Me-

nurut Rousseau dalam Santrock 

(2003) penalaran remaja berkembang 

dalam bentuk adanya rasa ingin 

tahu, hal ini  perlu didorong selama 

menjalani pendidikan dalam usia 12  

hingga 15 tahun atau pada jenjang 

pendidikan SMP. Rousseau berpenda-

pat bahwa individu  mulai  matang  

secara  emosional  dan memiliki sifat  



 

 

memikirkan  diri  sendiri, ditunjukkan 

dengan berkembangnya minat terha-

dap orang lain. 

         Seorang  remaja  akan mampu  

menemukan  suatu alternatif  jawab-

an  atau  penjelasan tentang sesuatu 

hal. Hal ini memungkinkan remaja 

berpikir secara hipotetis. Remaja juga 

sudah mampu  memikirkan suatu 

situasi yang masih berupa rencana 

atau suatu bayangan  (Santrock, 2003).  

Remaja dapat memahami bahwa 

tindakan yang dilakukan pada saat ini 

dapat memiliki efek pada masa yang 

akan datang dan membayangkan 

sesuatu yang diinginkan di masa 

depan. Perkembangan kognitif yang 

terjadi pada remaja juga dapat dilihat 

dari kemampuan seorang remaja 

untuk berpikir lebih logis.  

         Erikson dkk. dalam Wiwan 

(2011) mengemukakan perkembang-

an kognitif diiringi juga dengan per-

kembangan kepribadian dan sosial. 

Perkembangan  kepribadian ditandai 

dengan perubahan cara individu ber-

hubungan dengan dunia dan menya-

takan emosi secara unik. Yang terpen-

ting dari perkembangan kepribadian 

remaja adalah pencarian identitas diri. 

Identitas diri adalah proses menjadi 

seorang yang unik dengan peran yang 

penting dalam hidup. Perkembangan 

ketiga aspek pada diri remaja 

tersebut memungkinkan remaja untuk 

memilih dan menentukan prinsip 

hidup, tokoh idola dan kelompok 

teman sebaya yang akan banyak 

mewarnai perilakunya. Pemilihan dan 

penentuan prinsip hidup, tokoh idola 

dan kelompok teman sebaya ini 

merupakan sebuah keputusan yang 

perlu  dimiliki  oleh semua remaja 

karena akan  mempengaruhi  kemam-

puannya dalam  menentukan perilaku 

yang baik dan melewati masalah-

masalah yang dimunculkan di usia 

remaja. 

         Menurut Aristoteles dalam 

Santrock (2003) aspek terpenting dari  

remaja  adalah  kemampuan  untuk  

memilih dan bahwa  determinasi  diri 

merupakan jalan  menuju  kematang-

an. Santrock (2003)  juga   menjelas-

kan bahwa remaja sudah mulai 

mempunyai pola berpikir sebagai 

peneliti, di mana mereka mampu 

membuat suatu perencanaan untuk 

mencapai suatu tujuan di masa depan. 

Ketidakmampuan remaja mengambil 

keputusan akan menyebabkan dirinya 

terbawa arus  kehidupan, sehingga 

tidak tercapainya pribadi yang utuh 

pada diri individu.  

         Penelitian telah berulang kali 

menunjukkan bahwa program-pro-

gram pengembangan pemuda yang 

sukses dalam meningkatkan  perilaku 

positif dan mencegah perilaku berma-

salah, ketika program ini membantu 

kaum muda dalam belajar pengam-

bilan keputusan, pemecahan masalah 

sosial, keterampilan pengaturan diri, 

penolakan, perlawanan, dan strategi 

coping (Fischhoff et al, 1999). Pro-

gram yang menggabungkan keteram-

pilan pengambilan keputusan telah 

ditemukan untuk menunda  aktivitas 

seksual, mengurangi frekuensi aktivi-

tas seksual, dan meningkatkan peri-

laku seks yang lebih aman (Jemmott 



 

 

III, Jemmott, & Fong, 1998; St Law-

rence et al., 1995). 

         Pengambilan keputusan remaja 

penting untuk mengontrol dirinya 

khususnya berkenaan dengan perilaku 

seksualnya, hal ini dipengaruhi oleh 

perkembangan seks remaja, pada 

rentang usia 12-15 tahun yaitu masa 

perkembangan remaja awal atau 

puberty, mereka menghadapi masa 

yang paling sulit dan rawan atau krisis 

remaja (F.J. Monks A.M.P. Knoers, 

1998) dalam tugas perkembangan 

manusia. Menurut Psikolog Amerika 

G. Stanley Hall masa remaja adalah 

masa stres emosional, yang timbul dari 

perubahan fisik yang cepat dan luas 

yang terjadi sewaktu pubertas. Pada  

saat ini remaja mengalami masa 

transisi (time transition) dari masa 

anak-anak ke masa dewasa. Perkem-

bangan jasmani menimbulkan peruba-

han-perubahan dan kematangan (ma-

turity) organ-organ reproduksi. Pada 

remaja putri tanda kematangan organ 

reproduksinya adalah mulainya pro-

duksi hormon kewanitaan (estrogen 

dan progesterone) ditambah produksi 

sel telur/ovum oleh Ovarium dan 

penyempurnaan organ kelamin putri 

vagina. Adapun tanda kematangan 

organ reproduksi remaja putra adalah 

mulainya produksi sel sperma (Sel 

bibit) oleh testis dan penyempurnaan 

organ kelamin putra penis. Adanya 

kematangan organ-organ reproduksi 

pada remaja usia pubertas tersebut, 

berarti bilamana produksi sel telor 

yang dihasilkan dari remaja putri 

bertemu atau bercampur dengan 

produksi sel sperma yang dihasilkan 

dari remaja putra melalui hubungan 

badania   (dimasukinya organ kelamin 

putri vagina oleh organ kelamin putra 

penis) maka akan terjadi proses 

kehamilan. Dengan demikian di usia 

pubertas remaja putri sudah bisa untuk 

dihamili, dan remaja putra sudah bisa 

atau telah siap menghamili (Arif, 

2005). 

         Sementara itu kematangan organ-

organ reproduksi remaja berdampak 

pada psikologisnya, yakni terjadi peru-

bahan-perubahan emosi, pikiran, ling-

kungan pergaulan dan tanggung jawab 

yang dihadapi. Remaja mulai tertarik 

pada kecantikan atau ketampanan 

lawan jenisnya untuk memenuhi 

kebutuhan psikologis menyayangi dan 

disayangi. Remaja memperoleh kese-

nangan bila berjalan dengan lawan 

jenisnya, nonton berdua, saling ber-

pegangan tangan, remaja lebih senang 

pergi bersama-sama dengan temannya 

daripada tinggal di rumah dan cen-

derung tidak menurut pada orang tua, 

cari perhatian dan bertindak tanpa 

berpikir terlebih dahulu, membuat 

mereka lebih mudah terpengaruh oleh 

temannya (conformity) dan rangsang-

an sosial. Remaja dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya tersebut wajar 

apabila tidak menyimpang dari norma 

yang ada. Namun tidak jarang, bahkan 

seringkali, dorongan dan kebutuhan 

yang bersumber pada kematangan 

organ-organ reproduksi yang men-

desaknya terlalu kuat, tidak mampu 

dibendung dan remaja memenuhi 

dorongan tersebut dengan cara yang 

tidak sehat dan terkadang melanggar 

norma-norma yang ada.  



 

 

Seks Bebas (Promiscuity) 

         Hubungan seks secara bebas, 

seks di luar nikah dengan siapa pun 

juga, terlebih dengan banyak orang; 

merupakan tindak seksual immoral, 

terang-terangan, dan tanpa malu-malu, 

sebab didorong oleh nafsu-nafsu seks 

yang tidak wajar. Seks bebas yang 

tergolong dalam abnormalitas seksual 

yang disebut juga promiscuity sifatnya 

tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri 

praktik prostitusi.  Penganut-penganut 

promiskuitas menuntut diberikan ke-

bebasan seks secara ekstrim dalam 

iklim “cinta bebas” dan “seks bebas”. 

(Kartono,1989).  

         Dengan jalan seks bebas tanpa 

aturan itu para penganutnya ingin 

mendapatkan pengalaman-pengalaman 

seksual yang intensif dan eksesif, tanpa 

dibatasi oleh norma-norma sosial dan 

tabu-tabu agama, yang mengatur ke-

bebasan manusia dalam relasi seksnya. 

Oleh adanya seks bebas itu pelaku-

pelakunya bukannya mendapatkan 

kepuasan seks akan tetapi oleh 

eksesivitas (sangat banyaknya) relasi 

seks tersebut, mereka justru tidak 

mampu menghayati kepuasan seks 

yang sebenarnya. Sebab, mereka 

menjadi budak dari dorongan-

dorongan yang tidak terkendali. 

Mereka menjadi pecandu seks yang 

tidak puas-puasnya, dan tidak akan 

mungkin bisa menikmati keindahan 

coitus dan kehidupan erotic yang 

sejati. Promiscuity atau seks bebas 

mengakibatkan mental yang labil; 

menumbuhkan sikap tidak bertanggung-

jawab; dan dapat mendatangkan penu-

laran penyakit seksual (PMS). Penya-

kit menular seksual (PMS) atau Sexual 

Transmitted Disease adalah penyakit 

infeksi yang ditularkan melalui 

hubungan kelamin. Apabila remaja 

pria dan perempuan yang pernah 

berhubungan seks dan terkena penya-

kit menular seksual ini maka pada 

saluran reproduksi sering terjadi 

jaringan parut yang menyebabkan 

kemandulan di kemudian hari. Adapun 

penyakit menular seksual antara lain: 

penyakit Gonorrhoea (GO), Sifilis 

(Raja Singa), Klamidiasis, Trikomi-

niasis, Kandidasis, Bakteri Vaginosis, 

Herpes Genitalis, Chancroid, Limfo-

granuloma Venareum, kutil, jengger, 

kutu pubis, kudis, Hepatitis B, dan 

HIV/AIDS, ini merupakan penyakit 

menular seksual yang sampai sekarang 

belum diketemukan cara pengobatan-

nya, dan ditemukan jumlah remaja 

yang terkena HIV/AIDS cukup mem-

prihatinkan. 

         Remaja perlu mengontrol perila-

kunya dengan melakukan pengam-

bilan keputusan yang matang atau 

optimal untuk mencegah dirinya 

terhadap perilaku yang tidak normatif 

pemakaian alkohol, obat-obatan terla-

rang, dan hubungan seks bebas (free 

sex) yang dampaknya sangat  beresiko 

buruk terhadap kesehatan reproduksi-

nya (alat-alat reproduksi: rahim wani-

ta, spermatozoa pria, alat kelamin 

pria-wanita), misalnya; remaja dengan 

tanpa berpikir melakukan hubungan 

badan pranikah hingga menyebabkan 

kehamilan yang tidak diinginkan 

(KTD), bila sudah terjadi kasus sema-

cam ini remaja akan mengalami stress 

berat karena harus bertanggung jawab 



 

 

atas perbuatannya berkenaan dengan 

bayi yang dikandungnya, masalah 

yang akan dihadapi yakni pihak putra 

tidak mau menikahinya sehingga 

pihak putri nekat melakukan aborsi 

untuk menggugurkan kandungannya.  

         Selain itu  kasus aborsi semakin 

meningkat, aborsi  atau disebut juga 

abortus adalah suatu tindakan penggu-

guran kandungan/kehamilan. Kehami-

lan remaja di luar nikah yang ingin 

dilakukan abortus digolongkan abortus 

elektif. Abortus elektif adalah tindak-

an menghentikan kehamilan dan me-

ngevakuasi hasil konsepsi atas per-

mintaan seorang wanita yang bukan 

karena ancaman keselamatan ibu atau 

pun kelainan pada janin atau disebut 

juga abortus “onrequest”, yang tanpa 

disadari telah membahayakan kesehat-

an reproduksinya (kerusakan pada 

rahim/organ reproduksi) dan kesela-

matan jiwanya (terjadinya pendarah-

an) hingga meninggal dunia, bilamana 

dipaksakan keduanya menikah maka 

pihak putri akan menghadapi masalah 

kehamilan usia dini atau dibawa umur, 

menyebabkan gangguan kesehatan 

mental ibu hamil dan implikasinya 

pada anak yang dikandungnya.  

 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

SEKS REMAJA DALAM 

PROGRAM BK DI SEKOLAH 
 

         Layanan Bimbingan dan Konse-

ling (BK) di Sekolah dapat mengem-

bangkan keterampilan pengambilan 

keputusan seks untuk remaja, karena 

bimbingan secara harfiah berarti 

"membimbing", menginformasikan lang-

sung, mengawasi, dan membantu  

individu siswa dapat membuat pilihan, 

penyesuaian dan pemecahan masalah- 

yang mereka hadapi dalam situasi 

proses belajar mengajar. Individu 

dibantu untuk memahami, menerima 

dan menggunakan kemampuannya, 

bakat dan minat untuk mencapai 

tujuan dan aspirasi (Odemelam & 

Uwani dalam Mogbo, 2005). Hal ini, 

sejalan dengan konsep yang dikem-

bangkan oleh Depdikbud (2003), di 

mana pendidikan menekankan  keca-

kapan hidup (life skill education),  

yang meliputi: (a) kecakapan personal 

(personal skill), (b) kecakapan sosial 

(interpersonal skill), (c) kecakapan 

akademik (academical skill), dan 

kecakapan vokasional (vocational 

skill). Dari keempat keterampilan 

tersebut terdapat kecakapan pengam-

bilan keputusan (decision making skills)   

yang merupakan salah satu dari 

kecakapan berpikir (thinking skills). 

Adapun organisasi kesehatan Dunia    

(WHO) mengkategorikan kecakapan 

hidup menjadi tiga komponen sebagai 

berikut.  

         (1) Critical thinking skills/Decision-

making, problem solving skills and 

information gathering skills. The indi-

vidual must also be skilled at evaluating 

the future consequences of their present 

actions and the actions of others. They 

need to be able to determine alternative 

solutions and to analyze the influence of 

their own values and the values of those 

around them. (2) Interpersonal/commu-

nication skills-include verbal and non-

verbal communication, active listening, 

and the ability to express feelings and 

give feed back. Also in this category, are 

negotiation/refusal skills and assertive-

ness skills that directly affect ones’ ability 

to manage conflict. Empathy, which is the 

ability to listen and understand others’ 



 

 

needs, is also a key interpersonal skill. 

Teamwork and the ability to cooperate 

include expressing respect for those 

around us. Development of this skill set 

enables the adolescent to be accepted in 

society. These skills result in the accep-

tance of social norms that provide the 

foundation for adult social behaviour. (3) 

Coping and self-management skills refers 

to skills to increase the internal locus of 

control, so that the individual believes 

that they can make a difference in the 

world and affect change. Self esteem, self-

awareness, self-evaluation skills and the 

ability to set goals are also part of the 

more general category of self-manage-

ment skills. Anger, grief and anxiety must 

all be dealt with, and the individual learns 

to cope loss or trauma. Stress and time 

management are key, as are positive 

thinking and relaxation techniques.” 
 

         Bimbingan dan konseling di 

sekolah merupakan mitra sekaligus 

bagian dari pendidikan itu sendiri. 

Tujuan bimbingan dan konseling di 

sekolah ialah agar (1) siswa mempe-

roleh pemahaman yang lebih baik 

terhadap diri sendiri, (2) siswa dapat 

mengarahkan dirinya sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya ke arah 

tingkat perkembangan yang optimal, 

(3) siswa mampu memecahkan sen-

diri masalah yang dihadapinya, (4) 

siswa mempunyai wawasan yang 

lebih realistis serta penerimaan yang 

objektif tentang dirinya, (5) siswa 

memperoleh kebahagiaan dalam 

hidupnya dan dapat menyesuaikan 

diri secara lebih efektif baik terhadap 

dirinya sendiri maupun terhadap 

lingkungannya, (6) siswa mencapai 

taraf aktualisasi diri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya, dan (7) 

siswa terhindar dari gejala-gejala 

kecemasan dan salahsuai (Carolina, 

2001).  

         Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut diperlukan berbagai upaya 

dalam rangka membangun dan 

memelihara kedudukan bimbingan 

dan konseling pada posisi strategis 

yaitu sebagai bagian integral dalam 

keseluruhan sistem pendidikan di 

sekolah. Menurut Depdiknas (2007) 

pelayanan bimbingan dan konseling 

di sekolah-sekolah di arahkan untuk 

membantu para siswa sebagai konseli 

agar mereka mampu menjadi individu 

yang mandiri, produktif, dan ber-

tanggung jawab. Dalam posisi ini, 

guru bimbingan dan konseling (kon-

selor di sekolah),  lazimnya mampu 

menampilkan kinerja sebagai pe-

ngampu ahli pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memandirikan 

peserta didik sebagai konseli. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI   

         Keterampilan pengambilan ke-

putusan remaja sangat diperlukan bagi 

remaja atau siswa agar dapat memiliki 

kemampuan membuat keputusan yang 

tepat berkenaan dengan  setiap peri-

laku yang akan diperbuat dengan 

memikirkan dampak buruk dan resiko-

nya.  

         Masalah kesehatan seksual rema-

ja perlu mendapatkan perhatian oleh 

guru bimbingan dan konseling/ 

konselor di sekolah, dan orang-tua, 

karena remaja berada pada masa SMP 

dan SMA. Guru bimbingan dan 

konseling lazimnya memberikan 

pelayanan-pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada remaja/siswa agar 

mereka mampu mengambil keputusan 



 

 

secara tepat, sehingga dapat dihindari 

berbagai masalah termasuk di dalam-

nya masalah seks bebas yang sangat 

membahayakan masa depannya.  

         Kerja sama antara guru bimbi-

ngan dan konseling dengan orang-tua 

perlu dibangun dan dikembangkan 

yang lebih maksimal dalam menun-

jang pelaksanaan pelayanan bimbing-

an dan konseling di sekolah sebagai 

bagian integral dalam sistem pendidik-

an pada setting persekolahan.  

         Di samping itu, guru bimbingan 

dan konseling/konselor sekolah lazim-

nya mampu meningkatkan mutu pela-

yanan bimbingan dan konseling, 

sehingga pencintraan bimbingan dan 

konseling di sekolah dan di masya-

rakat semakin baik untuk mendorong 

dukungan sosial dan fasilitas dari 

pihak sekolah. Guru bimbingan dan 

konseling sebagai konselor di sekolah 

lazimnya mampu meningkatkan profe-

sionalitasnya memalui berbagai akti-

vitas produktif, seperti penelitian 

tindakan kelas, menulis artikel ilmiah 

sebagai luaran hasil penelitian, me-

libatkan diri dari berbagai kegiatan 

profesi (ABKIN) seperti seminar 

nasional, konvensi, workshop, dan 

kegiatan lain yang relevan. Dengan 

demikian ke depan profesi bimbingan 

dan konseling semakin bermartabat 

dan mandiri di tengah masyarakat 

global. 
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