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PEMANFAATAN DINAMIKA KELOMPOK DALAM PERKULIAHAN 
PENGAJARAN PSIKOLOGI DAN BIMBIiVGAN KONSELING (PPBK) UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS HASIL BELAJAR 

Pengaruh perubahan zaman berdampak pada perlunya peningkatan surnber daya 
manusia yang terampil dan mampu berkompetisi dalam semua aspek kehidupan. Untuk itu 
perlu dikelola dengan baik melalui proses pendidikan yang dilakukan secara terprogram, 
terencana dan temtruktur serta berkesinambungan. Salah satu pelayanan dalam bidang 
pendidikan yang dapat menunjang tercapainya individu berkembang secara optimal adalah 
dengan pelayanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan. Pelayanan 
bimbingan dan konseling behngsi  untuk membantu kelompok individu peserta didik (KIPD) 
dalarn mencapai tujuan pendidikannya. Salah satu mata kuliah pada Jurusan BK yang 
membantu menyiapkan calon Guru BK yang akan bekerja pada seting sekolah maupun luar 
sekolah adalah mata kuliah Pengajaran Psikologi dan Bimbingan Konseling (PPBK), dimana 
tujuan mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa agar program 
pelayanan bimbingan dan konseling yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi, guna memenuhi kebutuhan KiPD secara klasikal, kelompok dan atau individual 
dapat terlaksana dengan semestinya. 

Penelitian "Pemanfaatan dinamika kelompok dalam perkuliahan PPBK" ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang dibagi pada tiga siklus, bertujuan agar hasil belajar 
mahasiswa peserta kuliah meningkat menjadi lebih optimal. Berdasarkan hasil pretest dan 
posttest yang dilakukan, diketahui pemanfaatan dinarnika kelompok dalam perkuliahan PPBK 
dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa. Sedangkan nilai yang diperoleh 
mahasiswa berkaitan dengan keterampilan menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan 
Bimbingan Konseling (RPLBK) sesuai dengan KlPD tertentu dan menampilkan keterarnpilan 
pembelajaran dapat dilihat terdapat peningkatan. 

Disarankan (1) agar kegiatan pemanfaatan dinamika kelompok dapat dilakukan dalam 
berbagai pembelajaran untuk membantu mahasiswa menguasai materi dan melakukan latihan 
baik secara klasikal, kelompok maupun individual; (2) mengembangkan kebiasaan belajar 
berkelompok yang memanfaatkan dinamika yang berkembang di dalamnya dapat membuat 
mahasiswa lebih aktif, bememangat dan kreatif dalarn belajar; (3) dosendosen lain dapat 
mencoba melaksanakan pembelajaran berkelompok yang memanfaatkan dinamika yang 
berkembang di dalam kelompok untuk meningkatkan mutu perkuliahan. 



PRAKATA 

Puji syukur peneliti ucapkan atas izin Allah SWT laporan hasil teaching grant yang 

dilaksanakan selama satu semester pada mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 

ajaran 20 12 dapat diselesaikan sesuai rencana. 

Penelitian teaching grant ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan 

keterarnpilan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pernbelajaran pada mata kuliah Pengajaran Psikologi dan Bimbingan Konseling. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini peneliti bersama-sama anggota tim telah berupaya seoptimal 

mungkin membahas dan melatihkan berbagai ketenunpilan dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok yang berkembang baik dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. 

Peneliti berharap mudah-mudahan dengan penelitian ini ada manfaat yang diperoleh 

mahasiswa dan dapat menjadi bekal mahasiswa untuk menjalani Praktik Lapangan Konseling 

Pendidikan (PLKP) di sekolah dan di luar sekolah. Di samping itu pemanfaatan dinamika 

kelompok dapat digunakan pada mata kuliah yang lain untuk mendapatkan hasil pembelajaran 

yang optimal. 

Sekuat apapun peneliti berusaha, peneliti sadar kekurangan tetap ada mengiringi 

dalam setiap langkah dan kalimat yang dituangkan dalarn pelaksanaan penelitian teaching 

grant ini, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak, atas perhatiannya peneliti ucapkan terima kasih. 

Peneliti 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada era teknologi dan 

informasi menuntut setiap individu untuk dapat mempersiapkan diri dengan 

memiliki berbagai keterampilan yang unggul, antara lain berbagai 

keterampi lan dalam rneng hadapi tantangan hidup, persaingan dalam dunia kerja, 

sedikitnya keterbukaan bursa kerja secara nasional maupun internasional, kompetisi 

dalam berbagai keterampilan, dan profesionalisme yang tinggi. Konsekuensi 

logis globalisasi adalah peningkatan mutu sumber daya manusia yang 

mampu berkompetisi dalam segala aspek kehidupan. Pengelolaan kualitas 

pendidikan dalam peningkatan mutu tersebut harus dilakukan secara 

terprogram, bertahap, dan berkesinarnbungan. 

Berbagai tantangan serta kendala dihadapi pendidik dalam proses 

pembelajaran, seperti dalam membantu peserta didik untuk mencapai pengembangan 

potensinya secara optimal, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

peningkatan iman dan taqwa, transformasi ke arah masyarakat era informasi, berpikir 

logis, kreatif dan sistematis, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh 

sebab itu sumber daya yang berkualitas perlu dibentuk melalui pendidikan dan 

pembelajaran. Dalarn pelaksanaan pendidikan di LPTK tempat pendidikan peserta didik 

(mahasiswa) calon pendidik, dosen mendidik calon pendidik (calon guru) dengan 

memberi motivasi untuk meraih prestasi, punya keterampilan dalam mendidik, 

berkeinginan untuk menang, punya cita-cita pengabdian yang luhur dan 

berupaya untuk mencapainya. Untuk keperluan tersebut, mahasiswa hams belajar, 

punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan memiliki berbagai pengalaman. 

Salah satu unsur paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di 

Indonesia dikenal dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang berisi atribut 

pokok, yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan, memiliki 

suasana akademik dan profesional dalam penyelenggaraan program studi, adanya 



komitmen kelembagaan dari para pimpinan dan staf terhadap pengelolaan 

organisasi yang efektif dan produktif, keberlanjutan program studi, serta efisiensi 

program secara selektif berdasarkan kelayakan dan cakupannya. Aspek-aspek 

tersebut mempunyai nilai yang strategis untuk pengembangan upaya 

pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas (Depdiknas, 2004:6). 

Indikator kualitas pembelajaran di LPTK dapat dilihat antara lain dari 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, perilaku dan dampak belajar 

mahasiswa calon guru, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya Depdiknas 2004:7 

mengemukakan bahwa peningkatan kualitas pembela jm diperlukan karena beberapa 

alasan berikut : 

1. Lembaga pendidikan akan berkernbang secara konsisten dan marnpu 
bersaing di era informasi dan globalisasi dengan meletakkan aspek 
kualitas secara sadar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

2. Kualitas perlu diperhatikan dan dikaji secara terus menerus, karena 
substansi kualitas pada dasarnya terus berkernbang secara interaktif 
dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pekembangan teknologi. 

3. Aspek kualitas perlu mendapat perhatian karena terkait bukan saja 
pada kegiatan sivitas akademika dalarn lingkungan kampus, tetapi juga 
pengguna lain di luar kampus sebagai "Stake-holders" 

4. Suatu bangsa akan mampu bersaing dalarn percaturan international jika 
bangsa tersebut memiliki keunggulan (Excellence) yang diakui oleh 
bangsa-bangsa lain. 

5. Kesejahteraan masyarakat danlatau bangsa akan terwujud jika 
pendidikan dibangun atas dasar keadilan sebagai bentuk tanggunq 
jawab sosial masyarakat bangsa yang bersangkutan. 

Pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu kelompok 

individu peserta didik (KIPD) memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai 

masalah yang dapat mengharnbat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, 

memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, 

serta mengadvokasi KTPD dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang 

mendapat perhatian. Program pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan 

. perencanaan khusus, guna memenuhi kebutuhan KIPD secara individual, .kelompok dan 



atau klasikal. Berbagai kebutuhan KIPD dapat diketahui melalui penyelenggaraan 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling (need assessment). 

Pelayanan bimbingan dan konseling terdiri dari berbagai jenis layanan yaitu 

layanan: orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling 

perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi serta 

advokasi. Pelaksanaan berbagai jenis layanan didukung oleh kegiatan pendukung meliputi 

aplikasi instrumentasi, himpunanan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan 

kepustakaan, dan alih tangan (Prayitno, 2012). Semua jenis dan kegiatan pendukung 

layanan bimbingan dan konseling tersebut hendaklah dituangkan terlebih dahulu dalam 

bentuk program. Dalarn pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling guru 

bimbingan dan konseling (BK)/konselor perlu memperhatikan prinsip dan asas bimbingan 

dan konseling yang berlaku. 

Format kegiatan bimbingan dan konseling meliputi format kegiatan individual, 

kelompok, klasikal, gabungan, lapangan, serta kolaborasi (Neviyarni, 2009). Lebih lanjut 

dijelaskan Neviyarni format kegiatan individual dapat dilakukan untuk jenis layanan 

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling 

perorangan, dan konsultasi. Format kegiatan kelompok dapat dilakukan untuk jenis 

layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Format kegiatan klasikal dapat 

dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, serta 

penguasaan konten. Format kegiatan lapangan dapat dilakukan untuk jenis layanan 

informasi, dan penguasaan konten tertentu. Format kolaborasi dapat dilakukan untuk 

membangun kerjasarna antara guru BW konselor dengan berbagai pihak terkait untuk 

membantu KIPD. 

Mata kuliah Pengajaran Psikologi dan Bimbingan Konseling (PPBK) merupakan -? 

mata kuliah yang membina wawasan, pengetahuan, nilai, sikap dan keterarnpilan 

mahasiswa dalam melaksanakan layman BK format kegiatan klasikal. Mata kuliah 

Pengajaran Psikologi .dan Bimbingan Konseling (PPBK) merupakan salah satu kelompok 

mata kuliah Perilaku,Berkarya I (MPB I) di jurusan Bimbingan dan Konseling. Pokok - *  

bahasan yang akan dibahas dalarn perkuliahan adalah: kelompok individu peserta didik 



(KIPD); konsep-konsep psikologi dan BK; analisis kebutuhan KIPD; analisis kesesuaian 

konsep psikologi dan BK dengan KIPD; Garis-garis Besar Program Pengajaran Psikologi 

dan BK setting sekolah dan seting luar sekolah; pemilihan topik dan materi Psikologi dan 

BK sesuai dengan KIPD, penyusunan rancangan materi, metode, media, kegiatan, dan 

penilaian pembelajaran sesuai dengan bahasan; dan penyusunan Rancangan Pelaksanaan 

Layanan (RPL) Pengajaran Psikologi dan BK untuk seting sekolah dan luar sekolah; serta 

simulasi Pengajaran Psikologi dan BK di sekolah dan di luar sekolah. 

Mahasiswa mempelajari mata kuliah Pengajaran Psikologi dan BK dengan harapan 

mahasiswa memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana 

membelajarkan peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran (subyek layanan 

kegiatan bimbingan dan konseling) baik di sekolah maupun luar sekolah (Silabus 

Pengajaran Psikologi dan BK, 2002). Berdasarkan synopsis mata kuliah PPBK 2008, 

tujuan mata kuliah ini mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian rencana 

pembelajaran (satuan layanan) dalam materi Psikologi dan BK sesuai dengan kebutuhan 

berbagai KIPD seperti siswa, mahasiswa, pemuda, orang tual dewasa dan peserta suatu 

program pendidikanl latihan. 

Umumnya penyelenggaraan mata kuliah Pengajaran Psikologi dan BK 

dilaksanakan oleh tim dosen mata kuliah dengan perkuliahan tatap muka yang 

berlangsung sebagaimana biasanya. Perkuliahan yang diselenggarakan lebih berorientasi 

kepada bagaimana mahasiswa memahami materi-materi perkuliahan sesuai dengan pokok 

bahasan dalam minggu-minggu pertemuan. Di sarnping itu dosen menugaskan mahasiswa 

untuk mendalami materi yang telah dibahas dalam pertemuan tatap muka di luar kelas dan 

membahasnya dalam pertemuan kul iah berikutnya. Mahasiswa juga dituntut untuk 

mensimulasikan kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan untuk pokok bahasan yang 

telah didisain dosen mata kuliah. Pada gilirannya mahasiswa mengikuti ujian tengah 

semester dan ujian semester. Dalam praktek perkuliahan seperti itu, kelemahan-kelemahan 

mahasiswa, baik kelemahan dalam mengikuti kegiatan belajar maupun kelemahan dalam 

menguasai konten kuliah kurang dapat dideteksi. Upaya mengetahui kemajuan belajar 

mahasiswa dari waktu ke waktu dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian tugas 



perkuliahan dengan tuntutan perkuliahan dan keaktifan mahasiswa dalarn mengikuti 

kuliah. 

Nilai akhir mahasiswa dalam mata kuliah Pengajaran Psikologi dan BK ditetapkan 

tim dosen dengan mempertimbangkan aspek kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa 

dalarn mengikuti perkuliahan, hasil penyelesaian terhadap tugas-tugas yang dikerjakan 

mahasiswa, hasil ujian tengah semester dan hasil ujian akhir semester. Penilaian tersebut 

barn sekedar menampilkan nilai-nilai akhir, yang besar kemungkinan kurang atau bahkan 

tidak mencerminkan penguasaan sebenamya atas keseluruhan konten kuliah. 

Berdasarkan pengalaman membina perkuliahan Pengajaran Psikologi dan 

Bimbingan Konseling, penguasaan materi yang dimiliki mahasiswa masih kurang dan 

masih sedikitnya keterampilan melaksanakan layanan BK format klasikal. Mereka masih 

belum mengerti cara memanfaatkan berbagai data yang mereka pelajari pada mata kuliah 

instrumentasi dan mereka belum mengikuti latihan micro teaching. Oleh karena itu, 

diperlukan latihan tambahan dengan membentuk kelompok latihan dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

Dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan PPBK, diharapkan 

hasil belajar mahasiswa peserta kuliah meningkat ke arah yang lebih optimal dan terkuasai 

berbagai keterarnpilan dalam pemberian layanan BK. Oleh karena itu perlu dilaksanakan 

penelitian "Pemanfaatan Dinamika Kelompok dalam Perkuliahan Pengajaran Psikologi 

dan Bimbingan Konseling (PPBK) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa 

Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP Padang" agar materi dapat dipahami dan 

tujuan perkuliahan dapat tercapai. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang perelitian yang telah dipaparkan terdahulu, dapat 

diidentifikasi masalah penelitian yang ditemukan, yaitu: 

I. Kurang sesuainya program pembelajaran yang sudah direncanakan dengan jumlah 

mahasiswa yang lebih dari program yang direncanakan. 



2. Kurangnya sumber belajar yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

3. kurangnya berbagai keterampilan dasar untuk mengikuti perkuliahan ppengajaran 

Psikologi dan BK. 

4. Belum adanya garnbaran prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum rnengikuti 

perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK. 

5. Belum terungkapnya hasil analisis prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum 

mengikuti perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK. 

6. Belum terungkapnya gambaran kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

dinarnika kelompok dalam perkuliahan untuk setiap pokok bahasan yang dibahas 

dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi da BK. 

7. Belum optimalnya usaha yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK. 

8. Belum adanya hasil belajar yang diperoleh rnahasiswa setelah mengikuti perkuliahan 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi 

dan BK. 

9. Belurn terlihatnya hasil akhir belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti 

seluruh proses pembelajaran dengan pemanfaatan dinamika kelompok dalam 

perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK. 

C. Perurnusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah "bagaimanakah peningkatan kualitas hasil 

belajar mahasiswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam mata kuliah 

Pengajaran Psikologi dan BK jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP Padang?". 

Dari rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana gambaran prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum mengikuti 

pekuliahan Pengajaran Psikologi dan BK? 



2. Bagamana hasil analisis prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum mengikuti 

pekuliahan Pengajaran Psikologi dan BK? 

3. Bagaimana gambaran kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok dalam perkuliahan untuk setiap pokok bahasan yang telah dibahas dalam 

perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK ? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar dalam 

perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK ? 

5. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan 

kelompok dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK? 

6. Bagaimana hasil akhir belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti seluruh 

proses pembelajaran dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan 

PPBK? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK di jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Secara khusus tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan : 

1. Gambaran prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum rnengikuti pekuliahan 

Pengajaran Psikologi dan BK. 

2. Hasil analisis prasyarat penguasaan materi mahasiswa sebelum mengikuti pekuliahan 

Pengajaran Psikologi dan BK. 

3. Gambaran kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan dinamika kelornpok dalam 

perkuliahan untuk setiap pokok bahasan yang telah dibahas dalam perkuliahan 

Pengajaran Psikologi dan BK. 

4. Kegiatan yang dilahkan mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar dalam 

perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK. 

5. Hasil belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kelompok yang 

memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK 

pada siklus pertarna. 



6. Hasil akhir belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti seluruh proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan PPBK. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul "Pemanfaatan dinamika kelompok dalam perkuliahan 

pengajaran psikologi dan bimbingan Konseling (PPBK) untuk meningkatkan kualitas 

hasil belajar" diharapkan memberikan kontribusi pada hal-ha1 berikut ini: 

1. Berkembangnya inisiatif mahasiswa untuk meningkatkan kualitas hasil belajar dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok dalam perkuliahan PPBK. 

2. Ditemukannya strategi perkuliahan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan prasyarat 

penguasaan materi mahasiswa dalam perkuliahan. 

3. Peningkatan kualitas proses pembelajaran mahasiswa dalam perkuliahan Pengajaran 

Psikologi dan BK dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Dinamika Kelompok dalam Pelaksanaan Pelayanan BK 

Kelompok Individu Peserta Didik (KIPD) akan lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang sedang dibahas, apabila guru BW konselor mampu memanfaatkan 

dinamika kelompok yang berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang diberikan 

d'an topik yang sedang dibahas. Kelompok yang baik ditandai dengan adanya semangat 

yang tinggi, dinamis, hubungan yang harmonis, kejasarna yang baik dan mantap, serta 

d i n g  menpercayai diantara sesarna anggota. Berbagai kualitas positif yang ada dalam 

kelompok tersebut bergerak mendorong kehidupan kelompok. Kekuatan mendorong untuk 

menggerakkan dan mengoperasikan kegiatan kelompok dikenal sebagai dinamika 

kelompok. Menurut Walton (1 971: 1 1) dinamika kelompok merupakan proses-proses 

sosial yang muncul bila orang berkumpul bersama dalam kelompok, dinamika kelompok 

merupakan seperangkat konsep yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan proses yang 

terjadi dalam kelompok. 

Guru BW konselor perlu memahami bahwa setiap KIPD yang dihadapi memiliki 

karakteristik tersendiri. Dengan demikian dinamika kelompok merupakan pengetahuan 

yang mempelajari gerak atau tenaga, sehingga meningkatkan etisiensi dan efektivitas 

hubungan antar anggota KIPD guna menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Dengan 

memahami kekuatan-kekuatan yang ada dalam kelompok, guru BW konselor dapat 

melihat karakteristik kelompok dan bagaimana interaksi antar anggota kelompok. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sitti Hartinah (2009: 63) bahwa dinamika kelompok sebagai 

kekuatan operasional suatu kelompok akan memicu adanya proses kelompok dalam 

melakukan pertukaran semangat dan interaksi di antara anggota dan pemimpin kelompok. 

Dinarnika kelompok dapat diartikan sebagai kekuatan sosial dalam suatu 

kelompok yang memperlancar atau menghambat proses ke jasama dalam kelompok. 

Segala metode, sarana dan teknik pembelajaran dapat diterapkan jika sejumlah orang 

bekerjasama dalam kelompok. 



Berbagai metode pembelajan dapat digunakan BWkonselor dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran di sekolah. Ada metode-metode yang cocok dengan siswa yang 

dominan otak kiri dan ada metode-metode yang cocok dengan siswa yang dominan otak 

kanannya. Guru BKkonselor perlu memahami kecenderungan dominasi otak siswanya, 

dan metode-metode yang cocok untuk setiap kecenderungan tersebut, serta terampil 

menggunakan metode-metode itu. Pada sekolah-sekolah dewasa ini guru sering 

menggunakan metode yang cocok untuk siswa yang dominan otak kiri, sedangkan 

menurut penelitian di Amerika dan Inggris (David Lewis alih bahasa Padji, 1992:34) 

bahwa siswa yang dominan otak kanan (47,5%) lebih banyak jumlahnya dan siswa yang 

dominan otak kin (28,5%) dan siswa yang memiliki kecenderungan yang seimbang antara 

otak kiri dan otak kanan (24%). 

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tanpa disadari guru telah 

merugikan siswa yang dominan otak kanannya. Apabila metode yang digunakan tidak 

cocok dengan karakteristik dominasi otak siswa, tentu ha1 ini akan merugikan siswa. 

Kemungkinan guru akan menyimpulkan bahwa siswa tidak dapat memahami dan 

menangkap materi pelajaran, siswa lemah dalam belajar dan sebagainya. Akan tetapi, 

sebenarnya kesalahan berada di "tangan" guru yang belurn terampil memanfaatkan 

dinamika kelompok dan metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik dominasi 

otak siswa, siswa tidak mendapat pelayanan yang cocok sehingga tidak dapat menerima 

dan mengolah materi pelajaran yang dibahas. Dengan demikian dinamika kelompok 

dimanfaatkan guru BW konselor untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Juntika N. (2009:24) pada umumnya aktivitas 

kelompok menggunakan prinsip dan proses dinamika kelompok, seperti dalam kegiatan 

diskusi, bennain peran, dan simulasi. Oleh sebab itu guru BW Konselor dalam 

melaksanakan pembelajaran memanfaatkan aktivitas kelompok sehingga terjadinya 

pertukaran pemikiran, pengalaman, dan penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik- 

dominasi otak siswa. 

Dinamika kelompok merupakan sesuatu yang unik dan hanya dapat ditemukan 

dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup. Kelompok yang hidup adalah kelompok- . 

yang dinamis, bergerak, dan aktif berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan dan 



mencapai suatu tujuan. Dinamika kelompok mengarahkan individu untuk menciptakan 

hubungan interpersonal satu sarna lain di dalam kelompok. Dimana jalinan hubungan 

yang dibentuk menjadikan anggota kelompok saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar di dalam kelompok. 

B. Unsur-unsur Dinamika Kelompok 

Secara umum Sitti Hartinah (2009) membagi unsur-unsur dinami ka kelompok 

yang diSebut juga denga dimensidimensi dinamika kelompok, yaitu: 

a. Tujuan kelompok 

Setiap kelompok apapun bentuknya tetap memiliki tujuan yang hendak dicapai 

dari aktivitas berkelompok tersebut. Tujuan kelompok biasanya dirurnuskan sebagai 

perpaduan dari tujuan-tujuan individual d m  tujuan semua anggota kelompok. Hal 

tersebut merupakan integrasi dari tujuan masing-masing individu. Johnson dan 

Johnson (dalam Sitti Hartinah, 2009: 76) menjelaskan bahwa suatu tujuan kelompok 

yang efektif hams memiliki berbagai aspek, yaitu: (1) Tujuan tersebut dapat 

didefinisikan secara operasional, dapat diukur d m  diarnati, (2) Tujuan mempunyai 

makna bagi anggota kelompok, relevan, dapat diterima dan dapat dicapai, (3) Anggota 

kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan, (4) Adanya 

keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan tujuan 

kelompok, (5) Tujuan tersebut bersifat menarik clan menantang serta mempunyai 

resiko kegagalan yang kecil dalam mencapainya, (6) Tersedianya sumber-sumber 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tujuan kelompok, (7) Adanya 

kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok. 

b. Efelctivitas Kelompok 

Interaksi anggota kelompok yang memperlihatkan aktivitas dengan 

mengintegrasikan aktivitas mencapai tujuan, memelihara kelompok, mengubah dan 

mengembangkan keefektifan kelompok dapat dikategorikan sebagai kelompok yang 

berhasil atau efektif. Menunrt-Crech dan Crutchfield (dalam Sitti Hartinah, 2009: 82) 

kelompok menjadi efektif apabila: ( I )  Merupakan suatu saluran pemenuhan kebutuhan 



afiliasi, (2) Merupakan sarana pencarian kepastian dan pengetes kenyataan kehidupan 

sosial, (3) Merupakan sarana memperkuat perasaan aman, tentram, dan kekuasaan atas 

kemarnpuannya dalam menghadapi konflik bersarna, (4) Merupakan sarana di mana 

suatu tugas kerja dapat diselesaikan anggota yang menerima beban tanggung jawab. 

Anggota kelompok yang efektif memiliki keterarnpilan untuk mengatasi atau 

menghilangkan harnbatan pencapaian tujuan kelompok untuk memecahkan masalah di 

dalam memelihara dan meningkatkan kualitas interaksi di antara anggota kelompok 

dan keterampilan untuk mengatasi berbagai harnbatan yang muncul di dalam 

kelompok. 

c. Struktur Kelompok 

Stroktur kelompok merupakan pola hubungan di antara berbagai posisi dalam 

suatu susunan kelompok. Struktur kelompok adalah suatu pola interaksi, komunikasi, 

dan hubungan antar anggota kelompok. Jika struktur kelompok sudah h a t  akan sulit 

untuk mengadakan perubahan dalam struktur kelompok tersebut jika perubahan 

tersebut berorientasi kepada kepentingan pribadi, pemimpin kelompok tidak 

diikutsertakan dalarn perubahan, dan anggota kelompok telah merasa puas terhadap 

kondisi yang dicapai dalam kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok 

terdapat tiga unsur penting yaitu posisi, status dan peranan. Posisi mengacu kepada 

tempat seseorang dalam kelompok, status mengacu kepada kedudukan seseorang 

dalarn kelompok, dan peranan mengacu dalam ha1 yang harus dilakukan seseorang 

sesuai dengan statusnya dalam kelompok. 

Peranan Pemimpin Kelompok dalam Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan membelajarkan peserta didik yang diawali 

dengan mernbuat perencanaan belajar, melaksanakan kegiatan belajar dan melakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Merencanakan pembelajaran 

merupakan kegiatan penting yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan belajar mengajar - 

yang dituangkan dalam satuan acara pengajaran (SAP). Mungin Eddy Wibowo (2003) 

mengemukaktln komponen satuan acara pengajaran harus memuat hal-ha1 sebagaii- 

berikut; (a) waktu pertemuan, (b) pertemuan ke berapa, (c) tujuan umurn dan tujuan 



khusus, (d) pokok bahasan, (e) sub pokok bahasan, ( f )  kegiatan belajar mengajar, (g) 

evaluasi dan (h) referensi. Pelaksanaan kegiatan pengajaran mengandung komponen 

pengajar (dosen) dan peserta didik (mahasiswa). Sedangkan kegiatan evaluasi akan 

memberikan garnbaran menyeluruh terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Keberhasilan belajar mahasiswa di perguruan tinggi ditentukan oleh kemampuan 

mahasiswa tersebut melakukan belajar mandiri, salah satu kegiatan yang dapat mendorong 

mahasiswa belajar bersama yaitu melalui kegiatan kelompok. Dalam kelompok 

mahasiswa akan termotivasi untuk belajar bersama-sama serta dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya, sehingga mereka dapat terbantu untuk menguasai materi mata kuliah dengan 

baik. Pengetahuan mahasiswa sebelum berkelompok akan dimantapkan melalui kegiatan 

kelompok melalui penjelasan atau penyajian konsep esensial, diskusi, praktek dan 

pengerjaan tugas akadernik. Keberhasilan dalam belajar kelompok dipengaruhi 

keberadaan pemimpin kelompok, termasuk dinamika kelompok yang diharapkan dapat 

dikembangkan oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok diharuskan menghidupkan 

dinamika kelompok di antara sernua anggota sebaik mungkin yang mengarah kepada 

pencapaian tujuan kelompok 

Dalam kegiatan kelompok tugas pemimpin adalah membantu anggota 

memecahkan masalah belajar yang dihadapi, dengan demikian titik sentral kegiatan 

kelompok adalah mahasiswa, dan pemimpin mempunyai peran sebagai pembimbing 

proses belajar, nara sumber, fasilitator, dan pengelola kegiatan belajar. Kemampuan 

pemimpin dalam mengelola kegiatan kelompok merupakan salah satu faktor yang dapat 

memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar bersama sehingga materi 

yang disajikan dapat dipahami dan pada akhirnya hasil belajar mereka dapat meningkat. 

Menurut Prayitno (2012). untuk menjalankan tugas dan kewajiban pemimpin 

kelompok haruslah seseorang yang mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya 

sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok 

yang bebas, terbuka dan demokratik, saling mendukung, serta mencapai tujuan bersama 

kelompok. Pemimpin kelompok-hams memiliki hubungan antar-personal berdasarkan 

kewibawaan yang hangat dan nyaman, sabar d m  memberi kesempatan kepada semua 



anggota, disiplin dan kerja keras. Kewibawaan yang dimiliki pemimpin kelompok 

menjadikan pemimpin kelompok menjadi panutan, penghubung ikatan dalam kelompok, 

menjadi pensinergian materi bahasan, serta berkualitas yang mendorong pengembangan 

dan pemecahan masalah yang dimiliki para peserta kelompok. 

Kegiatan kelompok perlu diaplikasikan ke dalam perkuliahan mengingat nilai- 

nilai yang dicapai oleh mahasiswa selama ini agaknya masih bersifat semu, dalam arti 

belum menggambarkan penguasaan mahasiswa terhadap konten kuliah yang optimal oleh 

mahasiswa yang bersangkutan, ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan 

berkelompok untuk membantu mahasiswa yang memerlukan bantuan. Dalam keadaan 

seperti itu, mahasiswa tarnpaknya dibiarkan begitu saja, tidak diukur kemajuannya, tidak 

pula dibimbing untuk dapat lebih maju, sedangkan perkuliahan yang menyelenggarakan 

kegiatan kelompok, memungkinkan mahasiswa secara kelompok dapat belajar dan 

berlatih sehingga dapat diketahui kemajuan belajarnya dan perolehan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

E. Mata Kuliah Pengajaran Psikologi dan BK 

Mata kuliah Pengajaran Psikologi dan BK merupakan salah satu mata kuliah pada 

Jurusan BK yang termasuk ke dalarn kelompok mata kuliah Perilaku Berkarya I. Sinopsis 

mata kuliah ini mengemukakan penyusunan satuan acara pembelajaran dengan materi 

psikologi dan BK sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok indvidu peserta didik 

(siswa, mahasiswa, pemuda, dan orang dewasa atau peserta program pendidikan 

Jpelatihan) yang mencakup metoda, media dan rencana penilaian yang mengacu kepada 

terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Melalui mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa memiliki: (a) wawasan dan pengetahuan tentang teknik penyusunan satuan 

acara pembelajaran dengan materi Psikologi dan BK sesuai dengan kelompok individu 

peserta didik, (b) keterampilan dalam menyusun satuan acara pembelajaran dengan materi 

Psikologi dan BK sesuai dengan kelompok individu peserta didik, dan (c) keterampilan 

dalam membelajarkan peserta didik sesuai dengan disain dalam satuan acara pembelajaran 

Penguasaan yang baik terhadap konten perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK 

serta keterampilan yang memadai untuk mengaplikasikan materi perkuliahan dalam 

penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dan luar sekolah sangat diperlukan dalam 



melaksanakan tugas sebagai Guru BK IKonselor di masa depan. Selarna perkuliahan 

materi yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. klasifikasi individu peserta didik 

2. konsep-konsep psikologi dan BK 

3. analisis kesesuaian konsep psikologi dan BK dengan klasifikasi individu peserta didik 

4. analisis GBPP Pengajaran Psikologi dan BK setting sekolah dan setting luar sekolah 

5 .  menyusun GBPP Pengajaran Psikologi dan BK dengan materi psikologi dan BK 

sesuai dengan kelompok sasaran 

6. menyusun rancangan materi bahasan dan SAP Pengajaran Psikologi dan BK untuk 

setting sekolah dan luar sekolah 

7. simulasi pengajaran psikologi dart BK di sekolah dan luar sekolah. 

Salah satu kekhasan proses pembelajaran terutama dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling, guru BW konselor sebagai pendidik selalu membahas dan menggali aspek- 

aspek iman & takwa, inisiatif, industrius, individu, interaksi, yang terkait dengan materi 

yang dibahas. Prayitno (2009) menekankan lagi aspek-aspek lima-I sebagai berikut ini: 

1. Iman dan takwa. Tuhan Yang Maha Kuasa menghendaki agar semua orang 

mengembangkan kemampuan setinggi tingginya untuk kebahagiaan kehidupannya di 

dunia dan akhirat. Salah satu cara paling mendasar untuk mengembangkan 

kemampuan itu adalah dengan mengikuti program-program kegiatan sekolah secara 

penuh dan tepat waktu (terjadwal). Pengingkaran terhadap terlaksananya prograrn- 

program tersebut dengan baik berarti pelanggaran tehadap apa yang mestinya 

diperbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang yang 

beriman dan bertakwa akan menepati program-program yang dibuat dan disepakati 

untuk dijalankan. Dengan pembahasan tentang materi yang telah direncanakan akan 

meningkatkan kesadaran dan perilaku siswa asuh sehari-hari dalam melaksanakan 

program kegiatan sekolah sebagai bagian dari keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Inisiatif. Berarti bahwa dengan memaharni seluk beluk materi yang dibahas, siswa 

asuh tergerak dan berinisiatif untuk meningkatkan kkwensi  dan mutu kesertaannya 

dalarn program-program kegiatan yang telah direncanakan sesuai jadwal. 



3. Industrius. Berarti bahwa dengan terjalaninya program-program kegiatan di sekolah 

dengan sebaik-baiknya keberhasilan program-program tersebut terjamin untuk 

tercapainya produktivitas tinggi dan kesuksesan akan diraih oleh siswa asuh yang 

marnpu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan ditambah kegiatan lain di luar 

sekolah yang jadwalnya tersinkronisasikan dengan kegiatan sekolah. 

4. Individu. Berarti bahwa dengan memahami seluk beluk materi yang sedang dibahas, 

siswa asuh dapat mengenal mengukur dan menguatkan diri terkait dengan untunglrugi 

melaksanakan atau menghindari ha1 tersebut serta upaya meningkatkan kegiatan- 

kegiatan pengembangan pribadi untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. 

Untung/rugi ditinjau dari nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tempat 

individu itu berada. 

5. Interaksi. Berarti bahwa dengan memahami seluk beluk materi yang sedang dibahas, 

siswa asuh mampu berinteraksi dengan orang lain dalarn suasana dan tujuan yang 

lebih menguntungkan, sehingga kegiatan yang telah direncanakan itu terwujud dan 

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan positif dapat ditingkatkan. 

E. Definisi Operasional 

Untuk terpahaminya beberapa kata dalam judul penelitian ini, agaknya perlu 

dikemukakan pengertian umum dari kata-kata tersebut, diantaranya : 

1. Dinarnika kelompok, merupakan proses-proses sosial yang muncul bila orang 

berkumpul bersarna dalarn kelompok, dinamika kelompok merupakan seperangkat 

konsep yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi dalam 

kelompok (Walton, 197 1 : 1 1). 

2. Pengajaran Psikologi dan BK, yaitu salah satu mata kuliah MPB I di jurusan 

Bimbingan dan Konseling yang memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

tentang bagaimana membelajarkan peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran 

baik di sekolah maupun di luar sekolah, mulai dari kegiatan merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi Pengajaran Psikologi dan BK yang dilaksanakan 

(Silabus Pengajaran Psikologi dan BK ; 2004). 



BAB 111 

METODE PENDEKATAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan 

pendekatan penelitian tindakan kelas. Agus (20 1 0) menjelaskan bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. "Tindakan Kelas" yang dimaksudkan adalah melakukan berbagai 

kegiatan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam proses perkuliahan 

Pengajaran Psikologi dan BK untuk meningkatkan kualitas mutu, proses dan hasil belajar 

mahasiswa. Selama perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK, tindakan khusus yang 

dilakukan adalah: 

1. menyusun dan mengadministrasikan instrumen asesmen untuk mengungkap 

penguasaan materi mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan Pengajaran Psikologi 

dan BK. 

2. menyusun strategi perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK berdasarkan hasil 

asesmen bekal awal. 

3. menyelenggarakan perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK sejak minggu pertarna 

sampai minggu kedua belas perkuliahan (selama 12 minggu kuliah). 

4. melaksanakan pelayanan bimbingan kepada mahasiswa dalam bentuk kelompok. 

5. menyelenggarakan asesmen formatif untuk mengetahui penguasaan mahasiswa 

terhadap materi perkuliahan sesuai siklus kegiatan. 

6. menyelenggarakan kegiatan bimbingan dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen 

formatif. 

7. menyelenggarakan asesmen akhir semester 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang terdaftar pada semes?is Juli- 



Desember 2012 di Biro Akademik Mahasiswa. Jumlah mahasiswa tersebut sebanyak 65 

orang (1 kelas). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

1. kemampuan awal mahasiswa sebelum mengikuti pekuliahan Pengajaran Psikologi dan 

BK (prasyarat penguasaan materi) 

2. kesulitan mahasiswa dalam penguasaan konten kuliah untuk pokok bahasan yang telah 

dibahas dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK 

3. pelayanan yang dipmleh mahasiswa untuk mengatasi kesulitan mahasiswa dalam 

penguasaan konten kuliahnya. 

4. hasil belajar tengah semester mahasiswa dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan 

BK 

Pengumpulan data dilaksanakan beriringan dengan kegiatan kelompok itu sendiri 

sepanjang dua belas minggu, meliputi; (1) pengadministrasian instrumen, (2) pencatatan 

hasil-hasil asesmen, (3) pencatatan proses dan hasil dalam kelompok, (4) pencatatan 

proses dan hasil analisis refleksi. Pencatatan yang dimaksudkan itu dilaksanakan dengan 

menggunakan format-format yang telah disiapkan terlebih dahulu. 

D. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk terlaksananya penelitian tindakan kelas ini, langkah-langkah yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut : 

Dalam langkah perencanaan dikaji terlebih dahulu kenyataan yang dijumpai 

tentang perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK selama ini, yaitu terhadap jurusan 

atau program studi, kurikulum dan mata kuliah, sinopsis dan silabus, mahasiswa, tim 

dosen dan suasana akademik pada umurnnya. Dari kajian itu dilakukan diagnosis 

terhadap permasalahan yang ada, berdasarkan identifikasi masalah disusun 

perumusan masalah penelitian. Permasalahan yang terungkap itu disertai dengan . - 

tinjauan kepustakaan yang relevan. 
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2. Persiapan 

Langkah persiapan yang dilakukan adalah pertemuan tim dosen sebelum 

proposal sebanyak satu kali, setelah proposal siap pertemuan kembali sebanyak dua 

kali. Setelah proposal diterima, tim melakukan pertemuan lagi sebanyak satu kali, 

dalam kegiatan tersebut disamakan persepsi tentang pelaksanaan teaching grant dan 

juga struktur organisasi penelitian meliputi ketua dan sekretaris, dan anggota yaitu: 

1. Indah Sukrnawati, S. Pd., M.Pd. / NIP. 19781 1 152008122001 (Ketua) 

2. Prof. Dr. Neviyarni S., M.S., / NIP. 1955 1 1091 98 1032003 (Sekretaris) 

3. Dra. Yarmis Syukur, M. Pd., Kons. / NIP. 1962041 51987032002 (Anggota) 

4. Drs. Azrul Said, Kons. 1 NIP. 19540925 198 1 10 100 1 (Anggota) 

Penetapan tim asisten dosen dilakukan dengan menunjuk sebanyak tujuh orang 

yang akan membantu pelaksanaan penelitian, yaitu: 

1. Hengki Yandri 

4. Yenni Elfira 

5. Triave Nuzila Zahri 

6. Nopianti Eka Permadi 

7. Peni Rarnanda 

Selanjutnya membuat instrumen yaitu : (1) instrumen asesmen awal (pretest) 

prasyarat penguasaan materi sebelum mengikuti perkuliahan, (2) pedoman observasi 

kemajuan belajar mahasiswa, dan (3) fonat-format layanan yang diperlukan dalarn 

perkuliahan. 



3. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah "tindakan" meliputi serangkaian kegiatan penelitian yang 

memanfaatkan dinamika kelompok di dalam perkuliahan termasuk pengungkapan 

prasyarat penguasaan materi sebelum perkuliahan dalam perkuliahan Pengajaran 

Psikologi dan BK. Kegiatan secara menyeluruh itu meliputi ; (1) pengadministrasian 

pretest, (2) penyusunan strategi perkuliahan, (3) mengawali perkuliahan, (4) 

pernbagian kelompok dan penyelenggaraan kegiatan kelompok yang dinamis, (5) 

perkuliahan tentang KIPD, konsep psikologi dan BK, serta analisis kesesuaian 

konsep dengan KIPD, (6) perkuliah dilanjutkan dengan melaksanakan praktik 

pembuatan RPL dalam kelas di bawah pengawasan dosen clan asisten dosen di dalam 

kelompok, (7) penampilan mahasiswa dalam pelaksanaan RPL yang telah dibuat 

untuk KIPD sekolah dan luar sekolah yang telah ditetapkana, (8) melakukan 

observasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkuliahan dalam kelompok, (9) 

merefleksi hasil observasi, (10) analisis proses dan hasil serta pengembangan 

terhadap perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK untuk masa yang akan datang. 

Berbagai jenis data di atas dikumpulkan d m  direkam dengan menggunakan format- 

format yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada skema berikut ini: 



Alur Pelaksanaan Perkuliahan PPBK 

I Penyelenggaraan mata kuliah 
Pengajaran Psikologi dan 

Bimbingan Konseling (PPBK) I 
I I 

I. Perencanaan 
Analisis Keadaan 

+ 

Kondisi yang 

diharapkan 

II. Perslapan: personil peneliti, soal 
pretest, media, instrumen penilaian. 

Ill. Pelaksanaan: pretest pada minggu 
l perkuliahan 

L 4 

I 

L 1 

Perkuliahan minggu ke- 

ll,lll,lv,v 
* 

Analisis dan Refleksi 

- 

Penilaian kemajuan 
belajar perkuliahan 

Perkuliahan minggu ke- 

VI,VII,VIII,IX 

- 
L 4 Perkuliahan minggu ke- 

V. Kesimpulan dan Saran n 

L 

Penyusunan strategi 

perkuliahan 

r 
I 

L 

Penilaian kemajuan 

Analisis dan Refleksi 

> + 
IV. Evaluasi Akhir 

belajar perkuliahan 

I 

F 

Perkuliahan minggu ke- 

X,XI,XII,XIII,XIV 

xv,xvl 
2 

4 Penilaian akhir 
semester minggu ke- 

I 

I 

4 

Xvl 1 

4 
Analisis dan Refleksi 

7 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil kegiatan teaching grant diperoleh dari serangkaian kegiatan penelitian yang 

di dalamnya termasuk pengungkapan prasyarat penguasaan materi pada awal perkuliahan 

dan penggunaan dinarnika kelompok dalam pelaksanaan perkuliahan di dalam dan di luar 

kelas. Kegiatan tersebut meliputi: (1) mengawali perkuliahan dan pengadministrasian 

pretest, (2) penyusunan strategi perkuliahan, (3) pembagian kelompok dan 

penyelenggaraan kegiatan kelompok yang dinarnis, (4) perkuliahan tentang KIPD, konsep 

psikologi dan BK, analisis kesesuaian konsep dengan KIPD, serta berbagai keterarnpilan 

mengajar, (5) perkuliah dilanjutkan dengan melaksanakan praktik pembuatan RPLBK 

dalam kelas di bawah pengawasan dosen dan asisten dosen di dalam kelompok, (6) 

penampilan mahasiswa dalam pelaksanaan RPL yang telah dibuat untuk KIPD sekolah 

dan luar sekolah yang telah ditetapkan, (7) melakukan observasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan perkuliahan dalarn kelompok, (8) merefleksi hasil observasi, (9) analisis proses 

dan hasil serta pengembangan terhadap perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK untuk 

masa yang akan datang. 

I Berbagai data telah dikumpulkan dan direkam dengan menggunakan format yang 
I 

telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hasil yang dipemleh terlihat dari pelaksanaan kuliah 

1 I 
mulai dari minggu pertama sarnpai minggu ke ernpat belas dapat dirangkum sebagai 

I berikut: 

Minggu ke-I (tanggal 28 Agustus 2012) 

Diawali dengan perkenalan dosen, pelaksanaan pre-test dan orientasi perkuliahan, serta 

membahas silabus. Setelah itu membentuk kelompok-kelompok mahasiswa (sebanyak 

tujuh kelompok) yang diberimgas masing-masing untuk membuat atau merancang sebuah 

teknik memperkenalkan diri dalam kelompok sehingga anggota kelompok menjadi kenal 



dan akrab. Setelah berdiskusi keldmpok, mahasiswa diminta untuk menampilkan diri satu 

persatu dalam kelompok kelas besar sehingga mahasiswa dapat saling kenal dalam satu 

kelas. Pertemuan diakhiri dengan pemberian tugas pada mahasiswa mernbuat resume dan 

analisis Bahan Ajar Kompetensi Pedagogik Guru Bimbingan Konseling/Konselor dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah. 

Berdasarkan hasil pretest kegiatan perkuliahan berikutnya dapat diselenggarakan 

sesuai dengan silabus yang telah direncanakan. 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil pretest maka proses pembeiajaran pada perkuliahan minggu 

ke I1 sampai dengan ke IV sesuai dengan silabus yang telah direncanakan. Pada 

minggu ke I1 membahas tentang hal-ha1 yang perlu dikuasai untuk menjadi guru BK, 

sebelurnnya mahasiswa diminta untuk membuat resume dan menganalisis bahan ajar 

mengenai Kompetensi Pedagogik Guru BW Konselor dalarn Pelayanan BK di Sekolah 

dalam kelompok-kelompok, yang dilanjutkan dengan membuat mind map secara 

pribadi hasil diskusi bahan ajar tersebut. Setelah itu ditugaskan kepada mahasiswa 

untuk menghimpun Kelompok Individu Peserta Didik masing-masing 30 buah dari 12 

kelompok KIPD yang telah dijelaskan oleh dosen, yaitu : PAUDPlay Group, TKIRA, 

SDJMDA, SMPIMTs, SMAISMKIMA, PT, Instansi Pemerintah, Instansi swasta, 

Dunia Usaha dan Industri, Instansi Swasta, Organisasi Profesi, Organisasi 

Kemasyarakatan, serta BUMN/BUMS. Minggu ke 111 membahas KPD yang sudah 

dihimpun mahasiswa dalam kelompok-kelompok, setelah itu dibahas dalam kelompok 

besar. Semua tugas yang dikumpulkan dan dikoreksi, bila ada yang belum sesuai 

diberi kesempatan untuk memperbaiki. Selanjutnya menugaskan mahasiswa untuk 

minggu ke IV dan ke V menghimpun konsep Psikologi dan BK sebanyak 30 buah 

konsep tiap pengelompokkan, yakni: konsep psikologi umum, psikologi 

perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi industri, psikologi belajar dan 

pendidikan, serta psikologi sosial, bidang pengembangan pribadi, bidang 

pengembangan sosial, bidang pengembangan belajar, bidang pengembangan karir, 



bidang pengembangan kehidupan keluarga, dan bidang pengembangan kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Pelaksanaan dan Observasi 

Minggu ke-II (tanggal 4 September 2012) 

Seluruh tugas resume dan analisis bahan ajar Kompetensi Pedagogik Guru 

BWKonselor dalam Pelayanan BK di Sekolah dikumpulkan. Selanjutnya, mahasiswa 

dibagi ke dalam sembilan kelompok untuk mendiskusikan buku Bahan Ajar tersebut 

secara lebih mendalam. Setelah selesai mendiskusikan buku Bahan Ajar, mahasiswa 

mernpresentasikan secara bergantian perkelompok. Setelah selesai presentasi 

mahasiswa dibimbing untuk membahas hasil diskusi secara bersama-sama dalam kelas 

besar format klasikal. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat tugas mind map 

secara individual bahan ajar Kompetensi Pedagogik Guru BW Konselor dalam 

Pelayanan BK di sekolah untuk dikumpulkan minggu berikutnya. Pada akhir 

pertemuan, mahasiswa ditugaskan untuk menghimpun masing-masing 30 buah 

Kelompok Individu Peserta Didik (KIPD) dari 12 kelompok KIPD yang telah 

dikemukakan oleh dosen, yakni: TKIRA, SD/ MDA, SMP/ MTs, SMA/ MA, PT, 

PAUD/ Play Group, Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri, Instansi Swasta, 

Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan BUMN/ BUMS. Tugas dibuat 

secara individual. 

Minggu ke-111 (tanggal 11 September 2012) 

Pada awalnya meminta mahasiswa mengurnpulkan tugas mind map. Setelah itu 

membagi sepuluh kelompok untuk membahas tentang IUPD yang telah ditugaskan 

pada minggu ke-I1 dikumpulkan dalam tiap kelompok untuk dikoreksi oleh kelompok 

lain dengan cara menukarkan antar kelompok untuk di telaah silang. Selanjutnya, 

masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil koreksi tugas kelompok 

yang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditugaskan. Seterusnya tugas yang sudah 

dikoreksi dikembalikan kepada kelompok asal untuk diperbaiki clan dikumpulkan pada 

minggu depan. Setelah itu dosen menjelaskan materi selanjutnya berkenaan dengan - . 
konsep psikologi dan BK. Pada akhir pertemuan, mahasiswa ditugaskan untuk 



menghimpun masing-masing 30 buah konsep psikologi dan BK berdasarkan 

pengelompokan konsep psikologi dan BK yang telah dikemukakan dosen, yakni: 

psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar dan pendidikan, psikologi 

industri, psikologi sosial, psikologi kepribadian, bidang pengembangan pribadi, 

bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan belajar, bidang pengembangan 

karir, bidang pengembangan berkeluarga dan bidang pengembangan kehidupan 

bermasyarakat. Tugas dibuat dalam format individual dan kelompok. Tugas kelompok 

dibuat dalam bentuk chart yang akan dipajang di kelas pada minggu berikutnya. 

Minggu ke-IV (tanggal 18 September 2012) 

Pada awal kegiatan diminta perwakilan mahasiswa untuk mempresentasikan satu 

persatu tugas kelompok menghimpun konsep Psikologi dengan menempelkan semua 

chart di dinding kelas. Setelah itu dibahas oleh perwakilan tiap kelompok secara 

bergiliran mulai dari konsep psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi 

sosial, psikologi industri, psikologi belajar dan pendidikan, serta psikologi kepribadian 

dengan dikoreksi langsung benar atau salahnya secara bersama-sama Secara 

individual mahasiswa juga diminta untuk mengecek kebenaran tugas yang dikerjakan, 

ada mahasiswa yang telah dapat menghimpun konsep Psikologi, namun ada juga yang 

belurn dapat menghimpunnya. Kemudian, perkuliahan dilanjutkan dengan 

mendiskusikan materi tentang konsep Psikologi agar seluruh mahasiswa dapat lebih 

memahaminya. Tugas yang sudah dikoreksi mahasiswa diberi kesempatan untuk 

diperbaiki secara individual dan dikumpulkan pada minggu depan. Tugas kelompok 

tentang menghimpun konsep BK dibuat dalam bentuk chart yang akan dipajang di 

kelas pada minggu berikutnya. 

Minggu ke-V (tanggal 25 September 2012) 

Seluruh tugas tentang konsep Psikologi yang telah ditugaskan untuk diperbaiki pada 

minggu ke-IV dikumpulkan untuk dikoreksi oleh dosen pembina mata kuliah. 

Selanjutnya, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan tugas kelompok 

tentang konsep BK yang sudah ditugaskan dua minggu sebelumnya. Cara 

pelaksanaannya sama dengan minggu sebelumnya dengan meminta perwakilan setiap 



kelompok (sebanyak sepuluh kelompok) untuk membahas dalam kelas besar bersama- 

sama. Setelah tugas kelompok dipresentasikan, masing-masing mahasiswa dalam 

kelompok mengecek tugas individual anggota kelompok lain. Seterusnya tugas yang 

sudah dikoreksi oleh dosen pembina mata kuliah dikembalikan kepada mahasiswa 

untuk diperbaiki dan dikumpulkan pada minggu depan. Setelah itu dosen menjelaskan 

materi selanjutnya berkenaan dengan analisis kesesuaian konsep Psikologi dan BK 

dengan KIPD seting sekolah dan luar sekolah. Pada akhir perkuliahan mahasiswa 

diminta membuat analisis kesesuaian konsep Psikologi dan BK seting sekolah dalam 

format individual dan kelompok. Tugas kelompok dibuat dalam bentuk chart yang 

akan dipajang di kelas pada minggu berikutnya 

Dari observasi yang dilakukan kepada mahasiswa untuk empat kali pertemuan, terlihat 

sebagian besar mahasiswa sudah dapat menje lash  sebagian materi bahan ajar 

Kompetensi Pedagogik Guru BW Konselor dalam Pelayanan BK di Sekolah dalam 

diskusi. Selajutnya sebagian mahasiswa masih ada yang belum memenuhi tugas sesuai 

yang diminta yakni menghimpun KIPD masing-masing sebanyak 30 buah dari 12 

kelompok KIPD yang telah dijelaskan oleh dosen. Begitu juga dengan konsep 

Psikologi clan BK, masih ada sebagian mahasiswa sulit membedakan mana yang 

konsep d m  mana yang istilah. Di sarnping itu diketahui mahasiswa belum memahami 

jenis-jenis keterampilan mengajar yang hams dimiliki oleh seorang guru. Dari 

penampilan pakaian mahasiswa masih terlihat belum rapi dan sopan seperti seorang 

guru. Secara umurn dosen perlu menjelaskan kembali kepada mahasiswa mengenai 

tujuan dihimpunnya KIPD dan perbedaan antara konsep dengan istilah untuk 

menghimpun konsep Psikologi d m  BK. 

Berdasarkan hasil refleksi I perlu dilakukan penjelasan dan pemantapan 

-kernbali tentang KIPD dari 12 kelompok KIPD yang telah dikemukakan oleh dosen 

yaitu: TKRA, SDI MDA, SMPI MTs, SMAI MA, PT, PAUDI Play Group, Instansi 



Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri, Instansi Swasta, Organisasi Profesi, Organisasi 

Kemasyarakatan, dan BUMNI BUMS yang dibuat dalam bentuk tugas individual. 

Begitu juga dengan konsep BK dan Psikologi (sesuai dengan materi yang dibahas) 

dibahas kembali contoh dan beda antara konsep dengan istilah, serta kata penghubung. 

Dari segi penampilan fisik disarankan kepada mahasiswa untuk memakai pakaian 

yang rapi dan sopan sebagai seorang calon guru. Minggu ke VI akan dibahas 

mengenai analisis kesesuaian konsep Psikologi dan BK seting sekolah yang telah 

ditugaskan kepada mahasiswa pada minggu ke V, yang nantinya tugas mahasiswa 

direncanakan akan diperiksa silang dalarn kelompok-kelompok yang sudah dibagi 

dalam sembilan kelompok. Minggu ke VII membahas mengenai analisis kesesuaian 

konsep Psikologi dan BK seting luar sekolah. Selanjutnya dibahas mengenai cara 

pembuatan RPLBK oleh dosen pembimbing, pada minggu ke VIII mahasiswa 

ditugaskan untuk membuat RPLBK seting sekolah sesuai dengan KIPD yang dituju. 

Pada minggu ke IX mahasiswa ditugaskan untuk membuat RPLBK seting luar sekolah 

yang dilanjutkan dengan pembahasan jenis-jenis keterampilan mengajar dalam 

kelompok-kelompok. 

b. Pelaksanaan dan Observasi 

Minggu ke-VI (tanggal 2 Oktober 2012) 

Pembahasan mengenai analisis kesesuaian konsep Psikologi dan BK dengan KIPD 

seting sekolah dalam diskusi kelas dengan menampilkan semua kelompok yang 

ditunjuk perwakilan mahasiswa untuk presentasi, setelah itu dibahas bersarna-sarna. 

Setelah ditampilkan diberi kesempatan anggota menanyakan hal-ha1 yang belum 

sesuai dengan pembahasan materi. Semua kelompok tampil dan diakhir penampilan 

diberi berbagai masukan perbaikan dari dosen. Untuk tugas individual setelah 

diperiksa oleh dosen diberi kesempatan mahasiswa memperbaikinya dan dikumpulkan 

pada minggu berikutnya. Di akhir kegiatan diberikan tugas analisis kesesuaian konsep 
- Psikologi dan BK dengan KIPD seting luar sekolah. Tugas ini terdiri dari tugas 

. individual dan tugas kelompok dalam bentuk chart yang akan dipajang di kelas pada 

minggu berikutnya 



Minggu ke-VII (tanggal 9 Oktober 2012) 

Perkuliahan diawali dengan mengumpulkan tugas perbaikan analisis kesesuaian 

konsep Psikologi dan BK seting sekolah dan setelah itu mengumpulkan tugas tentang 

analisis kesesuaian konsep dengan KIPD seting luar sekolah. Setelah itu perkuliahan 

dilakukan dengan cara mempersilahkan beberapa perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Kemudian, hasil presentasi tugas 

kelompok dikomentari secara bersama-sama oleh anggota kelas. Seluruh mahasiswa 

diminta kembali untuk bergabung ke kelompok masing-masing untuk mengoreksi 

tugas individual analisis kesesuaian konsep dengan KIPD seting luar sekolah (periksa 

silang). Masing-masing kelompok diminta untuk memeriksa tugas anggota kelompok 

lain. Selanjutnya tugas yang sudah dikoreksi dalam kelompok dikembalikan kepada 

mahasiswa untuk diperbaiki dan dikumpulkan pada minggu depan. Pada akhir 

pertemuan, mahasiswa ditugaskan secara individual untuk membuat Rencana 

Pelaksanaan Layanan BK (RPLBK) setting sekolah, dan tugas kelompok pada Chart 

untuk ditampilkan minggu depan di depan kelas. 

Minggu ke-WII (tanggal 16 Oktober 2012) 

Pada minggu ini mahasiswa membahas mengenai RPLBK seting sekolah dengan 

menampilkan tugas perkelompok secara bergil iran. Perwakilan kelompok mahasiswa 

membahas tiap bagian dalam RPLBK, mulai dari pemilihan topik, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi dan pendekatanl metode 

pembelajaran, langkah-langkah, sumberl media pembelajaran serta penilaian. Setelah 

itu salah seorang dosen melakukan simulasi tentang disiplin dalam bentuk permainan 

kelompok dengan melibatkan beberapa orang mahasiswa, sedangkan yang lainnya 

menjadi pengamat. Setelah itu diminta komentar tentang kegiatan atau simulasi yang 

dilakukan dari mahasiswa berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukannya. Pada 

akhir kegiatan mahasiswa ditugaskan untuk membuat RPLBK seting luar sekolah dan 

ditugaskan untuk membuat resume tentang delapan keterarnpilan mengajar guru dalam 

bentuk tugas individual. Tugas membuat RPLBK seting luar sekolah juga menjadi 

tugas kelompok dalam bentuk chartdi sarnping tugas individual. 



Minggu ke-IX (tanggal 23 Oktober 2012) 

Pada minggu ini, dilihat dari pernbuatan RPLBK seting luar sekolah masih ada 

mahasiswa yang belum paham dalam menentukan standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan indikator dengan kata kerja operasional yang cocok sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai (materi). Pada tujuan pelayanan masih sebagian mahasiswa tidak 

menuliskan tujuan sesuai dengan teori ABCD (Audience, Behavior, Condition, D e p e  

of sucsess) serta masih ada mahasiswa dibagian langkah kegiatan yang belum 

menguraikan kegiatan peserta layanan, pada penilaian tidak terlihat kesesuaian yang 

dinilai dengan materi yang dibahas &lam indikator. Mahasiswa diminta untuk 

langsung memperbaiki berbagai kesalahan yang dibuat dalam RPLBK secara 

individual, setelah itu diberi kesempatan untuk bertanya dengan tujuan mahasiswa 

dapat memahami setiap bagian dalam RPLBK tersebut. Seluruh tugas resume tentang 

keterampilan mengajar guru di kelas yang telah ditugaskan pa& minggu ke-VIII 

dikumpulkan untuk dikoreksi oleh dosen pembina mata kuliah. Setelah itu kegiatan 

perkuliahan dilanjutkan dengan pembahasan tentang jenis-jenis keterampilan mengajar 

oleh dosen pembina mata kuliah. Seterusnya tugas yang sudah dikoreksi oleh dosen 

pembina mata kuliah dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dan 

dikumpulkan pada minggu depan 

c. Refleksi 11 

Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada mahasiswa, terlihat pada pernbuatan 

analisis kesesuaian konsep Psikologi dan BK dengan KTPD masih ada mahasiswa 

yang ragu alasan dibahas dan tujuan membahas sebuah topik. Begitu juga dengan 

membuat suasana/kejadian masih ada sebagian mahasiswa tidak tahu cara 

membuatnya, padahal sudah dijelaskan dan diberi contoh. Dalam pembuatan RPLBK 

mahasiswa belum mampu menentukan Standar Kompetensi dengan Kompetensi 

Dasar. Pada indikator pembelajaran mahasiswa belum menggunakan Kata Kerja 

Operasional (KKO) seperti masih menggunakan kata mengetahui, memahami, dsb. 

Seterusnya tujuan pembelajaran belum sesuai dengan semestinya dan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan format yang disediakan. Kemudian 

metode yang dirancang belum efektif karena masih banyak ditemukan cerarnah dan 



tanya jawab saja Selanjutnya media pembelajaran belum optimal dimanfaatkan 

seperti penggunaan LCD dan Laptop saja, padahal mahasiswa dapat menggunakan 

chart yang didisain dapat memudahkan pemberian materi. Adapun chart yang selama 

ini digunakan tidak bisa dibaca dari jauh karena tulisannya kecil, warna chart tidak 

menarik, dan tidak bervariasi. Seterusnya penilaian yang digunakan belum sesuai 

dengan tujuan pernbelajaran yang diharapkan dan sumber materi pembelajaran belum 

dicantumkan sehingga terkesan asal-asalan. Banyak ha1 yang masih perlu diperbaiki 

dan ditingkatkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya 

Berdasarkan hasil refleksi I1 pada pembuatan analisis kesesuaian konsep 

Psikologi dan BK dengan KIPD perlu dijelaskan kembali bagian alasan, tujuan dan 

suasanalkejadian yang hams dituliskan. Begitu juga dengan pembuatan RPLBK 

dimana mahasiswa belum mampu menentukan Standar Kempotensi dengan 

Kompetensi Dasar. Pada indikator pembelajaran belum menggunakan Kata Kerja 

Operasional (KKO). Seterusnya tujuan pembelajaran belum sesuai dengan teori 

ABCD dan langka-langkah kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan format yang 

disediakan. Kemudian metode yang dirancang masih banyak ditemukan ceramah. 

Begitu juga pada penilaian belum terkait pada acuan, kompetensi, usaha, rasa, dan 

sungguh-sungguh (AKURS) sesuai dengan materi yang diberikan. Selanjutnya proses 

pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan hal-ha1 terdahulu untuk 

diperbaiki. Minggu ke X direncanakan diberikan ujian tengah semester yang 

sebelurnnya dibahas tentang berbagai ha1 yang masih belum dipahami mahasiswa 

dalam kelas besar. Setelah itu mengingatkan mahasiswa untuk menyiapkan bahan dan 

materi RPLBK disamping penampilan fisik untuk tampil mulai minggu ke XI sarnpai 

dengan minggu ke XIV. Pada minggu ke XI direncanakan semua mahasiswa tampil 

dalam kelompok untuk memberikan layanan dan dijelaskan peran dari masing-masing 

anggota kelompok. Begitu juga pada minggu selanjutnya yaitu minggu ke MI, XIII, 

dan minggu ke XIV mahasiswa tampil:memberikan layanan dan selanjutnya dinilai 

tiap penarnpilannya dengan melibatkan anggota kelompok dalam penilaian, sehingga 



nantinya diperoleh nilai individual dan nilai kelompok. Penampilan tiap mahasiswa 

diakhir kegiatan diberikan tanggapan dan penjelasan dari dosen pembimbing dan 

asisten dosen. 

b. Pelaksanaan dan Observasi 

Minggu ke-X (tanggal 30 Oktober 2012) 

Pada minggu ini diawali dengan dilaksanakan ujian tengah semester untuk melihat 
' 

kemajuan belajar mahasiswa. Setelah itu dibahas bagaimana persiapan latihan yang 

akan dilakukan mahasiswa pada minggu berikutnya, dimana latihan akan dilaksanakan 

dalam kelompok kecil dalam bentuk penampilan mahasiswa memberikan layanan dan 

anggota kelompok berperan dalam kegiatan tersebut. Penampilan mahasiswa sebagian 

besar sudah mencerminkan sebagai calon guru, tinggal beberapa orang mahasiswa 

yang masih belum siap untuk mencerminkan sosok seorang guru. Seperti pakaian 

mahasiswa perempuan memakai baju kaos begitupun dengan mahasiswa laki-laki 

yang masih memakai celana jeans. Seharusnya mahasiswa pada minggu ini semuanya 

telah mernakai pakaian layaknya seorang guru. Pada minggu ini kelengkapan isi 

RPLBK yang dibuat mahasiswa masih ada beberapa belum lengkap, seperti pernilihan 

topik tidak sesuai dengan KIPD, untuk pembuatan standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan indikator tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Ketidaksesuaian alokasi 

waktu dengan langkah kegiatan, seperti: alokasi menunjukkan 1x45 menit sedangkan 

pada langkah kegiatan waktu menunjukkan 60 menit, begitupun dengan penjabaran 

langkah-langkah kegiatan yang terlalu panjang dan tidak sesuai dengan alokasi waktu 

yang ditentukan. 

Minggu ke-XI (tanggal 6 November 2012) 

Pada minggu ini mahasiswa sudah mulai tarnpil dalarn kelompok masing-masing,.. 

semua mahasiswa tampil dengan RPLBK seting sekolah. gambaran umumnya 

mahasiswa belum menguasai dan memahami materi yang disajikan. Disaat tampil 

mahasiswa menyajikan materi dengan cara membaca buku, belum adanya interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa sehingga tidak terkelolanya kelas dengan baik, 

tidak percaya diri serta suara guru yang terlalu pelan saat tampil. Media pembelajaran 



yang ditampilkan perlu diperbaiki, seperti: tulisan pada media tidak jelas dan terlalu 

kecil serta memuat seluruh materi yang akan disarnpaikan. Selanjutnya, metoda yang 

digunakan dalam penampilan kurang bervariasi dan cenderung dominan menggunakan 

metoda ceramah. Aktivitas anggota kelompok masih belum sesuai dengan peran yang 

diharapkan penyaji, bahkan cenderung tidak mernperhatikan karena sibuk menyiapkan 

diri untuk tampil berikutnya. 

Minggn ke XII (tanggal 13 November 2012) 

Pada minggu ini, penampilan pemberian layanan yang dilaksanakan mahasiswa sudah 

terlihat ada sedikit perubahan. RPLBK yang dibuat ditujukan untuk KTPD seting luar 

sekolah. Media pembelajaran (chart) sudah ada yang menarik. Hal ini terlihat dari 

kejelasan tulisan, kecocokan warna tulisan dengan wama chart, media gambar yang 

bagus. Tetapi metoda pembelajaran yang ditampilkan masih ceramah dan dilihat dari 

penampilan berpakaian, sebagian besar mahasiswa sudah memakai pakaian layaknya 

seorang guru. Pada RPLBK telah terlihat kecocokan konsep dengan KIPD, standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator sudah memakai kata kerja operasional, 

media dan metode ada yang bewariasi, sudah ada yang sesuai antara alokasi w a b  

dengan langkah-langkah kegiatan yang ada pada RPLBK, namun penilaian yang 

dicantumkan dalam RPLBK masih belum berkaitan dengan materi. 

Minggu ke XlIl  (tanggal 20 November 2012) 

Penampilan mahasiswa pada minggu ke XI11 mengalami kemajuan dari minggu 

sebelurnnya seperti pada penampilan dalam kelompok pada umumnya bagus dan 

menarik serta pada penguasaan kelas sudah lebih baik dari minggu sebelumnya. 

Penampilan sudah menunjukkan seorang guru yang baik, menujukkan keceriaan dan 

dan suasana menyenangkan. Penggunaan metode pembelajaran juga sudah lebih baik 

dari pertemuan sebelumnya, sudah menggunakan metode yang bervariasi, seperti 

adanya permainan atau games dan pemberian tugas. Penggunaan metoda berrnain 

dapat membuat siswa menjadi lebih akti f dalam kegiatan pembelajaran dan 

menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan serta tidak monoton. 

Selanjutnya metode pemberian tugas kepada siswa dapat meningkatkan partisipasi 



aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, masih ada beberapa orang 

mahasiswa yang masih menggunakan metode cerarnah. Untuk minggu selanjutnya 

diharapkan metode cerarnah lebih diminimalkan dan peningkatan penggunaan metode 

pembelajaran yang lebih bervariasi. Penggunaan media pembelajaran sudah lebih 

bagus dari minggu-minggu sebelumnya. Beberapa mahasiswa telah menggunakan 

media pembelajaran berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. 

Selanjutnya pada pembuatan RPLBK, masih ada mahasiswa yang membuat topik 

tidak sesuai dengan KIPD. Pada indikator dan tujuan pembelajaran masih ada yang 

tidak menggunakan kata kerja operasional yang baik, serta ada yang menggunakan 

kata kerja operasional tetapi belum menggunakan kata kerja yang bervariasi, sehingga 

terlihat kurang memahami indikator. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

ada beberapa mahasiswa yang kurang mengembangkan langkah kegiatan sehingga 

kurang sesuai dengan indikator yang ingin ditarnpilkan. Pada penilaian RPLBK ada 

beberapa mahasiswa yang belum memahami bagaimana membuat penilaian yang baik. 

Minggu ke- XIV (tanggal 27 November 2012) 

Penampilan mahasiswa pada minggu ke XIV sudah terlihat kemajuan yang cukup 

banyak dari minggu sebelurnnya, seperti penampilan menarik dan bagus, mahasiswa 

semakin pemya diri, dinamika dalam kelompok berkernbang dengan baik, terlihat 

dari kemampuan pengelolaan kelas. Begitu juga pada penampilan berpakaian dan 

berbicara sudah menunjukkan seorang calon guru yang baik, menunjukkan keceriaan 

dan anggota kelompok dengan semangat mengikuti setiap kegiatan dalam kelompok. 

Penggunaan metode pembelajaran juga sudah bervariasi, walaupun ada beberapa 

orang mahasiswa masih mengandalkan metode cerarnah. Penggunaan media 

pernbelajaran sudah lebih bagus dari minggu sebelumnya. Peningkatan penarnpilan 

dari mahasiswa tersebut karena sebelumnya mereka tampil latihan di luar kelas dalam 

kelompok, dimana tiap anggota kelompok akan memberikan kritikan dan saran yang 

dapat membantu mahasiswa yang tampil untuk memperbaiki sebelum ada penilaian di 

kelas besar. Selanjutnya dalam pembuatan RPLBK masi h ditemukan beberapa orang 

mahasiswa yang membuat topik tidak sesuai dengan konsep dan KIPD. Tujuan belajar 

masih umum belum merujuk pada teori ABCD, serta pemilihan kata kerja operasional 



pada indikator pembelajaran belurn bervariasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran 

masih ada mahasiswa yang kurang hati-hati dengan mengcopy saja RPLBK 

sebelurnnya padahal setingnya berbeda, seperti seting luar sekolah masih 

menggunakan kata siswa seharusnya peserta layanan. 

Refleksi III 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada mahasiswa, terlihat pada minggu 

ke XI mahasiswa belum menggunakan suasana kejadian dalam mengawali 

pembelajaran. Selanjutnya penguasaan materi pembelajaran masih kurang, terlihat 

mahasiswa menggunakan catatan seperti menjelaskan dengan membaca teks yang ada 

di buku. Pengelolaan kelas cenderung membiarkan siswa sehingga terkesan guru dan 

siswa asyik dengan kegiatan sendiri-sendiri. Seterusnya penggunaan media dan 

metode belum efektif seperti masih ada yang menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab saja dan media yang digunakan masih terlihat tidak menarik. Dalam mernbuka 

dan menutup pelajaran, mahasiswa belum terampil, masih banyak tahap-tahap yang 

tidak dilakukan seperti berdoa, mengecek kehadiran siswa, menggunakan suasana 

kejadian, dsb. Seterusnya penggunaan berbagai keterarnpilan mengajar, mahasiswa 

belum terampil, masih ada yang kaku, dan tidak terstruktur. Namun pada beberapa 

minggu berikutnya sudah mulai tarnpak perubahan ke arah yang lebih baik dalarn ha1 

penampilan dan pembuatan RPLBK. Pada pertemuan ke XI1 sudah banyak mahasiswa 

memulai pernberian layanan dengan menyajikan suasanaikejadian yang sesuai dengan 

topik, suasana kelompok sudah hidup dan dinarnika kelompok sudah berkembang 

dengan baik, sehingga sudah dapat lebih meningkatkan keceriaan sebagai seorang 

guru dalam menampilkan suasana belajar yang menyenangkan. Bagi mahasiswa yang 

masih belum menguasai kompetensil indikator yang diharapkan, diberikan kesempatan 

dua kali lagi untuk mencapainya yaitu pada pertemuan ke XV dan XVI sebelum ujian 

akhir semester. Begitu juga mahasiswa yang lain, mereka sama-sama punya 

kesempatan untuk lebih meningkatkan penguasaan materi dan keterampilan 

penyelenggaraan layanan BK format klasikal. 



B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang sudah dipaparkan dibahas pada bagian ini, yang mana 

pembahasan difokuskan kepada peningkatan wawasan mahasiswa berkaitan dengan 

materi Pengajaran Psikologi dan Bimbingan dan Konseling. Di samping itu keterampilan 

mahasiswa dalarn menyusun atau merancang RPLBK, serta keterampilan melaksanakan 

pelayanan BK format klasikal dan mengevaluasi layanan yang diberikan sesuai dengan 

indikator yang diharapkan. 

Hasil pretest yang diperoleh mahasiswa rata-rata kemampuan awal wawasan 

(prasyarat penguasaan materi mahasiswa berkaitan dengan m a t e  perkuliahan) mahasiswa 

sebesar 12,3 dari skor idealnya 100, dapat dikatakan pada umumnya mahasiswa belum 

menguasai materi dan berbagai keterampilan dalam merencanakan RPLBK. Pada 

umurnnya mahasiswa memperoleh nilai no1 dari sepuluh item yang ditanyakan. Ada 

empat orang mahasiswa yang mampu menjawab beberapa item soal, sebagian dari 

mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang mengulang kembali mengambil mata kuliah 

PPBK untuk perbaikan nilai. Jadi mereka sudah memperoleh materi tersebut pada tahun 

sebelumnya. 

Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata mahasiswa tentang resume bahan ajar 

Kompetensi Guru BW Konselor dalam Pelayanan BK di Sekolah, menghimpun KIPD, 

dan menghimpun konsep Psikologi dan BK diperoleh skor sebesar 71 dari skor ideal 100. 

Pada siklus I1 diperoleh nilai rata-rata mahasiswa tentang analisis kesesuaian konsep 

dengan KIPD seting sekolah dan luar sekolah, Rancangan Pelaksanaan Layanan BK, dan 

jenis-jenis keterampilan mengajar serta contoh penggunaan keterampilan mengajar 

dengan menampilkan sebuah topik dalam kelas besar diperoleh skor sebesar 80 dari skor 

ideal 100. Tampak peningkatan nilai mahasiswa setelah menjalani proses dalam empat 

kali pertemuan. Dari hasil posttest yang dilakukan berkaitan dengan prasyarat penguasaan 

materi yang dimiliki mahasiswa sebelum menampilkan pelayanan BK dalam kelompok, 

diperoleh nilai rata-rata kemampuan mahasiswa sebesar 71,8 dari skor ideal 100. 

Diperolehnya skor 71,8 karena banyak prasyarat penguasaan materi yang belum dimiliki 

mahasiswa seperti .keterarnpilan mengajar, standar kompetensi, kompetensi dasar dan .- . 

indikator pelayanan, serta merumuskan tujuan pelayanan sesuai dengan Permendiknas no. 



41 tahun 2007 tentang standar proses. Perbandingan perolehan nilai pretest dan posttest 

yang dicapai mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Nilai Pretest dan Postest Mabasiswa 

Nilai Pretest Nilai Postest 

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan wawasan 

pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan materi perkuliahan PPBK, dari yang 

sebelurnnya rata-rata mahasiswa memperoleh skor 12,3 setelah dilaksanakan 

pembelajaran meningkat menjadi 71,8. 

Pada siklus III setelah mahasiswa mernbuat tugas-tugas yang diminta, menjalani 

latihan penyusunan RPLBK dan penampilan dalam kelompok-kelompok dengan KIPD 

yang berbeda-beda sebanyak empat kali pertemuan maka dilakukan penilaian. Nilai yang 

diambil adalah nilai rata-rata penyusunan RPLBK dan nilai penampilan mahasiswa dalam 

kelompok dengan menggunakan format penilaian penampilan, RPLBK, penggunaan 

suasana kejadian, penguasaan materi, pengelolaan kelas, penggunaan media dan metode, 

penggunaan bahasa, serta membuka dan menutup pelajaran. Nilai yang diperoleh dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 
Nilai Keterampilan Mabasiswa Menyusun dan Menampilkan 

RPLBK Sesoai dengan KIPD 

Penampilan 

Minggu ke XI 

Minggu ke XI1 

Minggu ke XIII 

Minggu ke XIV 
I 

Nilai Rata-rata 

65,l 

68 

69,9 

7 1 



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan keterarnpilan 

mahasiswa dalam menampilkan RPLBK sesuai KIPD yang telah ditetapkan. Walaupun 

pergeserannya tidak terlalu besar namun dengan adanya peningkatan sedikit demi sedikit 

diharapkan mahasiswa pada akhirnya dapat mencapai nilai yang lebih tinggi lagi. 

Nilai ini masih bisa dikembangkd ditingkatkan karena masih ada kesempatan 

dua kali pertemuan lagi (minggu ke XV dan minggu ke XVI) bagi mahasiswa untuk 

latihan sebelurn ujian akhir semester. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan bahwa hasil pretest mengenai prasyarat penguasaan materi mahasiswa 

sebelum mengikuti perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK yaitu mahasiswa belum 

mengetahui tentang penyusunan, pelaksanaan, penilaian rencana pelaksanaan layank 

dengan materi psikologi dan BK sesuai dengan kelompok individu peserta didik seperti 

siswa di sekolah, mahasiswa, pemuda, orang tud dewasa sebagai peserta layanan pada 

program pendidikanl latihan, karyawan pada sebuah instansi serta i b d  bapak pada 

organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya pemanfaatan dinamika kelompok dalam 

perkuliahan mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai yang tinggi. 

Pemanfaatan dinamika kelompok dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK 

yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa. Hal 

ini terlihat dari keaktifan dan partisipasi mahasiswa mengikuti perkuliahan, hasil 

penyelesaian tugas-tugas yang dikerjakan dan kesempatan untuk memperbaikinya, serta 

hasil pretest dan posttest di awal dan di akhir minggu perkul iahan. 

Dalam perkuliahan Pengajaran Psikologi dan BK mahasiswa ditekankan untuk 

membentuk kekompakan dan keharmonisan dalam kelompok, dimana penilaian dilakukan 

dengan penilaian individual dan penilaian individu dalam kelompok, jadi ada nilai 

individu dan ada nilai kelompok. Mahasiswa diajak untuk saling membantu dalam latihan 

berkelompok, diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen atau asisten dosen di 

luar waktu perkuliahan. Dampak yang muncul adalah mahasiswa terlihat aktif dan 

bersemangat sewaktu tampil di dalam kelas, sehingga kelas lebih hidup dan n'ilai 

mahasiswa secara pribadi serta nilai kelompok tinggi, begitu juga anggota kelompok 

sebagai peserta layanan lebih aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. .. 



B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu: 

1. Pemanfaatan dinamika kelompok dapat digunakan dalam berbagai pembelajaran untuk 

membantu mahasiswa memahami dan menguasai materi serta melakukan latihan 

keterarnpilan baik secara individual, kelompok maupun klasikal. 

2. Pembelajaran berkelompok dapat membuat mahasiswa belajar dan berlatih secara 

mandiri, saling bertukar pendapat dan saling memberikan dukungan sehingga 

mahasiswa memahami materi yang dipelajarinya dengan suasana yang dinamis dalam 

kelompok dan menjadikan mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. 

3. Pemanfatan dinamika kelompok dalam berbagai perkuliahan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas hasil belajar. Sehingga dapat disarankan kepada dosen lain 

untuk mencoba melaksanakan pembelajaran berkelompok dan memanfaatkan 

dinamika yang berkembang dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

meningkatkan mutu perkuliahan yang dilaksanakan. 
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1. Hal-ha1 apa sajakah yang perlu dipersiapkanl prasyarat untuk menyusun RPPI Satlan? 

2. Kemukakanlah klasi fikasi Kelompok Individu Peserta Didi k (KIPD) ! 

3. Kemukakan 5 konsep Psikologi! 

4. Kemukakan 5 konsep BK! 

5. ~ u h a h  contoh konsep psikologi yang sesuai dengan KIPD tertentu! 

6. Buatlah contoh konsep BK yang sesuai dengan KIPD tertentu! 

7.. Komponen-komponen apa sajakah yang hams ada dalam RPPI Satlan! 

8. Berilah contoh kata keja operasional (KKO) untuk tujuan pernbelajaran: Kogni tif, Afekti f, 

dan Psikomotor! 

9. Berilah contoh suasana, kejadian untuk menjelaskan suatu topik! 

10. Kemukakanlah 8 keterampilan mengajar yang saudara ketahui! 







FORMAT PENILAIAN 

PENGAJARAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN KONSELING 

Nama Penyaji .................................................................... 
Konsep .................................................................... 
KlPD .................................................................... 
Tanggal Tampil .................................................................... 

................................................................................................................................................. 
.......................... ....... Padang, .20... 

Dosen Pembina, Observer, 

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

NIP. 

-. . ...................................................... 

NIM. 



METODE PENGAJARAN 

5. ~e laah Silang 

6. Pemberian Tugas 

7. Pemberian Contoh 

8. Refleksi 



SILABUS MATA KULIAH 

PENGAJARAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN KONSELING (PPBK) 

I. Identitas Mata Kuliah 
Nama Mata Kuliah : Pengajaran Psikologi dan BK 
Kode Mata Kuliah : BDK 172 
Bobot : 3 SKS 
Kelompok Mata Kuliah : Perilaku Berkarya I (MPB) 
Dosen : 1. Prof. Dr. Neviyarni, S. M.S , 

2. Drs. A d  Said, Kons 
3. Dra. Yarrnis..Syukur, M.Pd, Kons 
4. Indah Sukmawati, M.Pd 

11. Sinopsis Mata Kuliah 
Mencakup penyusunan, pelaksanaan dan penilaian Rencana Pembelaj~an (RP) dalarn 
materi Psikologi dan Bimbingan Konseling sesuai dengan kebutuhan berbagai Kelompok 
Individu Peserta Didik (KIPD) seperti siswa, mahasiswa, pemuda, orang tualdewasa dan 
peserta program pendidikadatihan. 

111. Tujuan Mata Kuliah 
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa: 
1. Memilikiwawasan tentang penyusunan RP dalarn materi Psikologi dan Birnbingan 

Konseling sesuai kebutuhan KIPD 
2. Terarnpil menyusun RP dalam materi psikologi dan Bimbingan dan Konseling sesuai 

kebutuhan KIPD 
3. Terampil melaksanakan RP dalam materi Psikologi dan Bimbingan Konseling sesuai 

kebutuhan KIPD 
4. Terampil menilai RP dalarn materi Psikologi dan Bimbingan Konseling sesuai 

kebutuhan KIPD. 
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V. Prasyarat dan Syarat Mengikuti Kuliah 
A. Prasyarat Mengikuti Kuliah 

1. Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah mencantumkan mata 
kuliah PPBK pada KRS 

2. Telah mengarnbil dan lulus mata kuliah Psikologi Umum, Wawasan Dasar BK, 
Alat Pendidikan dan Pengajaran 

B. Syarat Mengikuti Ujian 
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian semester apabila kehadirannya mencapai 
100% dalarn perkuliahan dan menyelesaikan seluruh tugas-tugas (individual dan 
kelompok) 
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Penilaian 
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B. Penyelesaian tugas-tugas individu dan kelompok 
C. Presentasi tugas dan simulasi 
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SurnberE3ahan Ajar 
Pada dasamya bahan-bahan tertulishuku teks yang membahas Psikologi dan Bimbingan 
Konseling serta bahan lain yag relevan diperlikan untuk memberikan pemaharnan dan 
keterampilan kepada mahasiswa dalam memperlajari mata kuliah ini. Diantara bahan 
tersebut sebagaimana dicantumkan berikut ini: 
1. Neviyarni. 2009. Penerapan Proses Pembelajaran dalam Layanan Bimbingan dan 

Konseling (Bahan Ajar) 
2. Prayi tno. 2004. Layanan Konseling Perorangan (Seri Layanan Konseling; L.5). 

Universitas Negeri Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan Boimbingan dan 
Konseling. 

3. Rita L. Atkinson, dkk. htroduction to Psychology. (Pengantar Psiko1ogi;terjemahan) 
edisi kesebelas (jilid 2). Batarn; Interaksi 



KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BK 1 KONSELOR 

DALAM PELAYANAN BK Dl SEKOLAH 

OLEH : 

Prof. Dr. Neviyarni S., M.S. 

JURUSAN BlMBlNGAN DAN KONSELING 
FAKULTAS ILMU PENDlDlKAN 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
201 2 



DAFTAR IS1 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 
Tuj uan .............................................................................. 

.............................. . A Format Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

B . Kompetensi Guru BWKonselor ............................................. 
C . Materi Bahasan ................................................................ 
D . Rangkuman .................................................................... 

BAB I1 TEORI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN .................................... 
Tuj uan .............................................................................. 
A . Ilmu Pendidikan dan Landasan Keilmuannya ........................... 
B . Landasan Budaya dalam Praksis Pendidikan ............................ 
C . Latihan ......................................................................... 
D . Rangkuman .................................................................... 
E . Tes Formatif .................................................................. 
F . Kunci Jawaban Tes Formatif .................................................. 

BAB 111 ESENSI BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM JALUR. 

. JENIS. DAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN FORMAL ......... 

Tujuan .............................................................................. 
A . Esensi Bimbingan dan Konseling Pada Satuan Jalur. 

Jenis. dan Jenjang Satuan Pendidikan Formal ............................ 

. .......................................................................... B Latihan 

.................................................................... C . Rangkuman 

D . Tes Formatif ................................................................... 

.................................................. E . Kunci Jawaban Tes Formatif 



BAB IV PEMBELAJARAN DALAM LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING ............................................................ 
Tujuan ................................................................................... 

A . Belajar dan Pembelajaran ................................................... 
B . Proses Pembelajaran ........................................................ 
C . Tujuan Pembelajaran dan Iman &Takwa. Inisiatif. 

............................. Industrius. Individu. dan Interaksi (Lima-I) 

D . Latihan ....................................................................... 
E . Rangkuman ................................................................. 
F . Tes Formatif ................................................................ 
G . Kunci Jawaban Tes Formatif ................................................ 

BAB V RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING FORMAT KLASIKAL (RPLBK) ................ 
Tuj uan ............................................................................... 

A . Penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

dan Konseling ................................................................. 
B . Bentuk-bentuk Rencana Program Layanan (RPL) Bimbingan 

dan Konseling ..................................................................................... 
......................................................................... . C Latihan 

D . Rangkuman ................................................................... 
.................................................................. E . Tes Formatif 

F . Kunci Jawaban Tes Formatif ................................................. 

BAB M PEMBELAJARAN INOVATIF (PAKEM) DALAM 

............................. LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 112 

Tujuan ................................................................................ 112 

................................... . A Pendekatan Atau Metode Pembelajaran 112 

.................................................................... . B Gaya Belajar Siswa Asuh 114 

.......................................................................... C.Latihan 115 



D . Rangkuman ................................................................. 
. ................................................................ E Tes Formatif 

F . Kunci Jawaban Tes Formatif ................................................ 

BAB VII MATERI LAYANAN BK ........................................................... 
Tuj uan .............................................................................. 
A . Pengertian Materi layanan .................................................. 
B . Prinsip-Prinsip Menyusun Materi Layanan ............................... 
C . Langkah-Langkah Memilih Materi Layanan ........................... 
D . Menentukan Cakupan dan Urutan Materi Layanan ...................... 
E . Mendapatkan Sumber Materi Layanan ................................. 
F . Pemanfaatan Materi Layanan ................................................ 
G . Materi Prasyarat dan Perbaikan. dan Pengayaan ........................ 
H . Latihan ........................................................................ 
I . Rangkuman ................................................................... 

BAB VIII MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PELAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING .......................................... 
Tujuan .............................................................................. 

A . Pentingnya Media dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling .................................................. 
B . Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran ............................... 
C . Latihan ....................................................................... 
D . Rangkuman ................................................................. 

................................................................ E . Tes Formatif 

F . Kunci Jawaban Tes Formatif ................................................ 

BAB IX PENILAIAN HASIL BELAJARAN DALAM 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ........................ 
............................................................................. Tujuan 

A . Fungsi Penilaian ............................................................ 
. . 

B . Orientasi Penilaian ............................................................................. 



C . Tahap-tahap Penilaian 

...................................................................... D . Latihan 136 

E Rangkuman ................................................................ 137 . 
F Tes Formatif ............................................................... 138 . 

G Kunci Jawaban Tes Formatif ............................................... 138 . 

............................................................. KEPUSTAKAAN 140 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan pembaca marnpu: 

1. Setelah membaca bahan ajar, pembaca dapat menjelaskan 5 format kegiatan 

layanan BK. 

2. Setelah membaca bahan ajar, pembaca dapat menjelaskan pengertian 4 

kompetensi guru BW konselor. 

3. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat menjelaskan kompetensi 

pedagogik guru BW konselor secara umurn dengan ringkas. 

Proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling diwujudkan dengan 

pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan 

dan konseling berfungsi untuk membantu siswa asuh memahami diri dan 

lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat 

perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan mengembangkan 

berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta mengadvokasi siswa 

asuh dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. 

Pelayanan bimbingan dan konseling terdiri dari berbagai jenis layanan yaitu 

layanan: orientasi, inforrnasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, 

konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, 

mediasi, dan advokasi. Juga didukung oleh kegiatan pendukung meliputi aplikasi 

instrumentasi, himpunan data, konfrensi kasus, kunjungan rumah, tampilan 

kepustakaan, dan alih tangan. Semua jenis dan kegiatan pendukung layanan 

bimbingan dan konseling tersebut hendaklah dituangkan terlebih dahulu dalam 

bentuk program. Dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling 

guru BK perlu memperhatikan prinsip dan asas bimbingan dan konseling yang 

berlaku. 



Program pelayanan bimbingan dan konseling untuk waktu tertentu 

memerlukan perencanaan khusus, guna memenuhi kebutuhan siswa asuh secara 

individual, kelompok dan atau klasikal. Berbagai kebutuhan siswa asuh dapat 

diketahui melalui penyelenggaraan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

(need assessment). Ada juga pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 

secara tidak terprogram yang dapat dilaksanakan secara; a) rutin seperti dalam 

upacara bendera, senam, kegiatan ibadah dan dalam pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan diri; b) spontan yaitu kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti pembentukan prilaku memberi salam, membuang sarnpah pada tempatnya, 

mau antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran); c) keteladanan adalah 

kegiatan dalarn bentuk prilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang 

santun, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, serta datang 

tepat waktu. 

A. Format Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Format kegiatan bimbingan dan konseling meliputi format kegiatan 

individual, kelompok, klasikal, gabungan, lapangan, serta format kegiatan 

kolaborasi. Perencanaan kegiatan mengacu pada jenis-jenis layanan yang memuat 

unsur-unsur sasaran, tujuan, substansi, pelaksanaan, waktu, tempat dan sarana. 

Kegiatan terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, tujuan, substansi, jenis 

kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Format kegiatan individual dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, 

informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling 

perorangan, dan konsultasi. Format kegiatan kelompok dapat dilakukan untuk 

jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan 

konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi dan 

advokasi. Format kegiatan klasikal dapat dilakukan untuk jenis layanan 

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, serta penguasaan konten. 

Format kegiatan lapangan dapat dilakukan untuk jenis layanan informasi, dan 

penguasaan konten tertentu. Format kegiatan kolaborasi dilakukan Konselor 

dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam rangka dukungan ataupun 



fasilitas bagi pengembangan lingkungan yang lebih menguntungkan siswa asuh. 

Konselor memilih dengan cermat pihak-pihak mana yang perlu dihubungi, serta 

menentukan dukungan atau fasilitas apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang 

dimaksud. 

Pembahasan materi dalam bahan ajar ini ditekankan/difokuskan pada 

perencanaan dan pelaksanaan format kegiatan klasikal. Dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru BK hendaklah menyusun 

rencana pelaksanaan layanan konseling individual (RPLKI), rencana pelaksanaan 

layanan bimbingantkonseling kelompok (RPLBK), atau rencana pelaksanaan 

progradlayanan bimbingan konseling klasikal (RPLBK) atau satuan layanan 

(SATLAN) bimbingan dan konseling, sesuai tuntutan sekolah dan pengawas 

sekolah. Setelah perencanaan dibuat, tentu Konselor perlu melaksanakan, 

mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti 

program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. 

B. Kompetensi Guru BKIKonselor 

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai 

pendidik, setara dengan guru, dosen, parnong belajar, tutor, widyaiswara, 

fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Masing- 

masing pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan 

ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor 

dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan 

konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. 

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan BK kepada siswa . 

asuh sebagai konseli yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan 

memandirikan konseli dalarn pengambilan keputusan dan pilihan guna 

mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kepentingan umum. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang dimaksud, guru 

BWkonselor hams memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan untuk profesi 

bimbingan dan konseling. 



Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemauan yang 

dimiliki seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik- 

baiknya. Kompetensi juga mencakup penguasaan terhadap suatu tugas, sikap, dan 

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Sementara itu, menurut 

Kepmendiknas 045lU12002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan pendidikan serta tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu. Gordon dan Mulyasa (2005) merinci beberapa aspek yang ada 

dalam konsep kompetensi yaitu: (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) 

kemampuan, (4) nilai, (5) sikap, dan (6) minat. 

Selanjutnya dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas profesinya. Kompetensi guru tersebut meliputi: (1) 

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) 

kompetensi kepribadian. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya kemampuan yang hams dimiliki guru 

mata pelajaran dalam mengajarkan materi tertentu kepada siswa, dan kemampuan 

yang hams dimiliki guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK kepada siswa 

asuhnya di antaranya meliputi: 

a. memahami karakteristik siswa dari berbagai aspek, sosial, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual 

b. memahami gaya belajar dan kesulitan belajar siswa 

c. memfasilitasi pengembangan potensi siswa 
. , 

d. menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik 

e. mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran/pelayanan BK 



f. membuat silabus 

g. merancang pembelajaradpelayanan BK yang mendidik 

h. melaksanakan pembelajaran/pelayanan BK yang mendidik 

i. memahami latar belakang keluarga dan masyarakat siswa dan kebutuhan 

belajarlpelayanan BK dalam konteks kebhinekaan budaya 

j. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran/pelayanan BK. 

k menganalisis hasil evaluasi pembelajaranl pelayanan BK, dan 

1. melaksanakan tindak lanjut pelayanan BK dalam pengembangan siswa untuk 

mengaktuaiisasikan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Pada penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 dikemukakan 

kompetensi pedagogrk adalah "kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik". Kompetensi ini dijabarkan lebih luas dalam Permen Dilcnas nomor 16 

tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, yaitu; (1) 

menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisdc, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan bidang pengembangan yang diampu, (4) menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatau pengembangan yang 

mendidik, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (10) melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan halitas pembelajaran. 

Selanjutnya dalam PP no 74 tahun-2008 pasal 3 (4) dijelaskan bahwa 

kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta did* (3) 

pengembangan kurikulum atau silabus,- (4) perancangan pembelajaran, (5) 



pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfiaatan 

teknologi pembelajaran, (7) evaluasi hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kesemua kompetensi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan guru 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran dalam 

Permendhas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah meliputi perencaman proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbmg 

siswa asuh memenuhi standa. kompetensi. 

3. Kompetensi Sosial 

Kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan siswa, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tualwali, d m  masyarakat. Diharapkan guru 

dapat berkomunikasi secara simpatik dan empatik dengan siswa, orang tua siswa, 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta memiliki 

kontribusi terhadap perkembangan siswa, sekolah dan masyarakat. Di samping 

itu, hendaknya guru dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. 

4. Kompetensi Kepribadian 

Guru hendaklah memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, serta berakhlak mulia; 

sehingga menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat; serta mampu mengevaluasi 

kinerja sendiri (tindakan reflektif) d m  mampu mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

Bahan ajar ini membahas hal-ha1 yang berkaitan dengan kompetensi 

pedagogrk yang hams dimiliki oleh guru, khususnya guru BKkonselor. 



1. Kompetensi Pedagogik Guru BK/ Konselor 

Unjuk kerja konselor akan sangat dipengaruhl oleh kualitas penguasaan ke 

empat kompetensi guru yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan 

pribadi yang mendukung. Kompetensi akadernik dan profesional konselor secara 

terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesionalnya. 

Guru BKkonselor sebagai pendidik juga hams memiliki kompetensi 

pedagogrk dalam pelaksanaan tugas pendidikannya, yaitu pengelolaan pelayanan 

BK bagi siswa asuh. Konselor adalah penyelenggara pelayanan ahli bimbingan 

dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal juga nonformal. 

Ekspektasi kinerja konselor dalam penyelenggaraan pelayanan ahli bimbingan 

dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap positif, perasaan 

empatk, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, 

dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. 

Setiap guru BWkonselor perlu menguasai keempat kompetensi guru. 

Kompetensi pedagogrk sebagai salah satu kompetensi guru BW konselor, di 

antaranya meliputi hal berikut ini. 

a memahami karakteristik siswa asuh dari berbagai aspek, sosial, moral, 

kultural, emosional, dan intelektual 

b. memahami gaya belajar dan kesulitan belajar siswa asuh 

c. memfasilitasi pengembangan potensi siswa asuh 

d. menguasai teori dan prinsip belajar serta pelayanan yang mendidik 

e. mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa asuh dalam 

pelayanan BK 

f. membuat silabus 

g. merancang pelayanan BK yang mendidik 

h. melaksanakan pelayanan BK yang mendidik 

i. memahami latar belakang keluarga dan masyarakat siswa asuh dan kebutuhan 

pelayanan BK dalam konteks kebhinekaan budaya 



j. mengevaluasi proses dan hail  pelayanan BK. 

k. menganalisis hasil evaluasi pelayanan BK, dan 

1. melaksanakan tindak lanjut pelayanan BK dalam pengembangan siswa asuh 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Kesemua kompetensi pedagogik hendaknya diimplementasikan guru BKI 

Konselor dalam proses pelayanan di sekolah. Proses pelayanan dalam 

~ermendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan proses pelayanan, 

pelaksanaan proses pelayanan, dan penilaian hasil pelayanan. 

C. Materi Bahasan 

Bahan ajar ini membahas dan memberikan latihan tentang hal-hal yang 

mendukung proses pembelajaran dalam layanan bimbingan dan konseling dengan 

format kegiatan klasikal, yang meliputi materi berikut. 

1. Pendahuluan. 

2. Pembelajaran dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. 

3. Teori dan Praksis Pendidikan. 

4. Esensi Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur, Jenis dan Jenjang 

Satuan Pendidikan. 

5. Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Klasikal (RPLBK)/ 

Satuan Layanan (SATLAN) bimbingan dan konseling format klasikal. 

6. Model-Model Pembelajaran Inovatif, (PAKEM) dalam Rencana Pelaksanaan 

Layanan Bimbingan Konseling Klasikal (RPLBK). 

7. Pengembangan Materi Pelayanan BK 

8. Media dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Klasikal 

(RPLBK) 

9. Penilaian Hasil Belajar dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling (RPLBK). 



D. Rangkuman 

Pelayanan bimbingan dan konseling berfimgsi untuk membantu siswa asuh 

memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat 

menghambat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan 

mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta 

mengadvokasi siswa asuh dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang 

mendapat perhatian. 

Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi format kegiatan individual, 

kelompok, klasikal, gabungan, lapangan, serta format kegiatan kolaborasi. 

Format kegiatan individual dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, 

informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling 

perorangan, dan konsultasi. Format kegiatan kelompok dapat dilakukan untuk 

jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan 

konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi dan 

advokasi. Format kegiatan klasikal dapat dilakukan untuk jenis layanan 

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, serta penguasaan konten. 

Format kegiatan lapangan dapat dilakukan untuk jenis layanan informasi, dan 

penguasaan konten tertentu. Format kegiatan kolaborasi/ pendekatan khusus 

dilakukan Konselor dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam 

rangka dukungan ataupun fasilitas bagi pengembangan lingkungan yang lebih 

menguntungkan siswa asuh dan jarak janh, yaitu format kegiatan konseling yang 

melayani kepentingan peserta didik I sasaran layanan melalui m e d i a  danlatau 

saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemauan yang 

dimiliki seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik- 

baiknya. Kompetensi guru tersebut meliputi: (1) kompetensi pedagogk, (2) 

kompetensi profesional, (3) .kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian. 



Kompetensi Pedagogrk guru BK pada dasarnya adalah kemampuan yang 

harus dimiliki guru BK dalam melaksanakan pelayanan BK kepada siswa 

asuhnya, di antaranya meliputi: 

a. memahami karakteristik siswa asuh dari berbagai aspek, sosial, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual 

b. memahami gaya belajar dan kesulitan belajar siswa asuh 

c. memfasilitasi pengembangan potensi siswa asuh 

d. menguasai teori dan prinsip belajar serta pelayanan yang mendidik 

e. mengembangkan kunkulum yang mendorong keterlibatan siswa asuh dalam 

pelayanan BK 

f. membuat silabus 

g. merancang pelayanan BK yang mendidik 

h. melaksanakan pelayanan BK yang mendidik 

i. memahami latar belakang keluarga dan masyarakat siswa asuh dan kebutuhan 

pelayanan BK dalam konteks kebhinekaan budaya 

j. mengevaluasi proses dan hasil pelayanan BK. 

k. menganalisis hasil evaluasi pelayanan BK, dan 

1. melaksanakan tindak lanjut pelayanan BK dalarn pengembangan siswa asuh 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dirnilikinya secara optimal. 

Bahan ajar ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi 

pedagogrk yang harus dimiliki oleh guru, khususnya guru BW Konselor. 



BAB I1 

TEORI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN 

Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan pembaca marnpu: 

1. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat menguraikan tujuan 

Pendidikan Nasional dalam kaitannya dengan pelayanan BK. 

2. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat merinci 3 komponen utama 

pendidikan. 

3. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat menjelaskan karakteristik 

pembelajaran yang mendidik. 

4. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat mengaitkan perbedaan 

karakteristik budaya individu dengan pencapaian tujuan layanan BK. 

5. Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat menganalisis dampak 

perbedaan nilai budaya antara guru BK dengan konseli dalam pencapaian 

tujuan pelayanan BK. 

6.  Setelah mempelajari bahan ajar, pembaca dapat menjelaskan strategi mengatasi 

kesenjangan budaya dalam layanan BK. 

Dalam mempelajari dan memahami teori dan praksis pendidikan perlu dikaji 

ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, yang mencakup hal-ha1 berikut. 

A. Ilmu Pendidikan dan Landasan Keilmuannya 

1. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 20 

Tahun 2003 Bab I1 Pasal 3 yaitu: "Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 



dan bertaqwa kepada Tuhan. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, beat$ mandiri, dun menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab". 

Dalam mencapai tujuan pendidikan, setiap siswa asuh memiliki potensi 

yang berbeda satu sama lain, yaitu potensi fisik (seperti; sehat, kuat, tangguh) dan 

psikhis (seperti; kecerdasan intelektual, emosi, bakat, minat, nilai dan nonna yang 

dianut). Potensi tersebut perlu pengembangan melalui berbagai cara, di antaranya 

melalui jalur pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan peran 

pendidik termasuk guru BWkonselor dan siswa asuh. Oleh karena itu, guru 

BKlkonselor bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan melalui 

pelayanan BK sehingga berkembangnya potensi siswa asuh secara optimal, agar 

mereka dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif: mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

2. Komponen Utama Pendidikan (input, proses, dan produk) 

Komponen utama pendidikan itu bersifat multi dimensi yang meliput aspek 

input (masukan), process (proses) danproduct (hasil). Oleh karena itu, pendidikan 

dikembangkan secara holistic (menyeluruh) mulai dari input, process dan product. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan input pendidikan adalah mulai dari raw 

input (masukan mentah) yaitu siswa asuh dengan berbagai karakteristik fisik dan 

psikhisnya. Instrumental input (masukan instrumental) antara lain meliputi; tujuan 

pendidikan, kurikulum, guru, metode dan media pembelajaran, sarana dan 

prasarana, serta evaluasi pernbelajaranlpelayanan. Environmental input (masukan 

lingkungan) yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan 

budaya. Semua masukan akan berpengaruh terhadap proses pembelajaranl 

pelayanan. 

Selanjutnya, process @roses) pembelajaran dilakukan dengan pengelolaan 

masukan mentah, masukan instrumental, dan masukan lingkungan yang diproses 

dalam berbagai kegiatan pembelajardpelayanan. Proses pembelajaranlpelayanan 



dilaksanakan dalarn interaksi antara siswa asuh dengan pendidik. Sedangkan 

product (produk) merupakan hasil dari proses pembelajaradpelayanan yang telah 

dilakukan antara pendidik dengan siswa asuh. Hasil pendidikan diarahkan pada 

perkembangan potensi siswa asuh secara optimal. Pengembangan potensi di 

antaranya dapat dilakukan dengan pembelajaran dan pelayanan BK. 

Produk pembelajaran dapat berupa perubahan dalam bidang cognitive 

(pengetahuan), affective (sikap) dan psychomotor (keterampilan). Dalam 

penyelenggaraan proses pembelajarad pelayanan BK, dibuiuhkan berbagai 

pelayanan yang diberikan oleh pendidik kepada siswa asuh agar terjadi proses 

pembelajaradpelayanan yang efektif, efisien dan berrnutu sehingga lulusan dapat 

berguna dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sesuai 

dengan bidangnya. 

Menurut pandangan Umaedi (1999:7) dalam konteks pendidikan pengertian 

mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses 

pendidikan, yang berrnutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar, tujuan 

pembelajaradpelayanan (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi 

(bervariasi sesuai kemampuan guru dan karakteristik siswa asuh), sarana sekolah, 

dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi 

mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen 

dalam proses pembelajaradpelayanan, baik antara guru, siswa asuh dan sarana 

pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik dalam konteks kurikuler maupun 

ekstra kurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada 

prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang 

dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (hasil ulangan atau ujian), 

dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni, bahkan prestasi 

sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti 

suasana disiplin, keakraban, dan kebersihan. 



3. Karakteristik Pembelajaran yang Mendidik 

Pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menyediakan seperangkat 

kondisi lingkungan yang dapat merangsang siswa asuh untuk melakukan aktivitas 

belajar. Proses pembelajaran suatu yang bernilal edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa asuh. Interaksi yang 

bemilai edukatif karena kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan. Guru dengan 

sadar merencanakan kegiatan pembelajarannya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan proses yang mengarahkan siswa asuh 

menjadi manusia seutuhnya. Prayitno (2005:8) mengemukakan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam situasi hubungan pendidikan antara 

pendidik dan siswa asuh, merupakan upaya yang istimewa dan unik. Istimewa 

karena dengan pendidikan itulah individu siswa asuh dipersiapkan untuk 

menjalani kehidupannya, dibukakan jalan untuk memperkembangkan 

kehidupannya serta diarahkan dan dimungkinkan untuk mencapai tujuan 

kehidupannya. Unik karena mengandung ciri-ciri khas yang tidak terdapat pada 

kegiatan-kegiatan lain. 

Selain tujuan pendidikan, ciri khas lain adalah adanya dua komponen 

pokok yang terdapat pada hubungan pendidikan, yaitu kewibawaan dan 

kewiyataan (Prayitno, 2005:8). Kewibawaan (High-Touch), yaitu sentuhan- 

sentuhan tingkat tinggi yang mengenai aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan 

siswa asuh (terutarna aspek-aspek afektif, semangat, sikap, nilai dan moral), 

melalui implementasi oleh guru dan Konselor sebagai pendidik. Kewiyataan 

(High-tech), yaitu teknologi tingkat tinggi untuk menjarnin kualitas penguasaan 

konten, juga melalui implementasi oleh guru.dan konselor sebagai pendidik. 

Kewibawaan dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagal berikut: (1) adanya 

pengakuan dan penerimaan antara siswa asuh dan pendidik, (2) adanya kasih 

sayang dan kelembutan dari pendidik, (3) adanya penguatan dari pendidik, (4) 



adanya tindakan tegas yang mendidik oleh pendidik, dan (5) adanya pengarahan 

dan keteladanan dari pendidik. Selanjutnya kewiyataan dapat dijabarkan sebagai 

indikator kualitas pembelajaran di sekolah dapat dilihat antara lain dari 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan Konselor, perilaku dan 

dampak belajar siswa asuh, melalui iklim pembelajaran yang berkaitan dengan: 

(1) materi pembelajaran, (2) metode pembelajaran, (3) media pembelajaran, (4) 

lingkungan pembelajaran, dan (5) penilaian hasil pembelajaran, sehingga tercipta 

sistem pembelajarah yang berkualitas. 

Dalam ha1 ini, guru termasuk orang dewasa berperan menciptakan 

lingkungan yang kondusif dan dinamis bagi siswa asuh untuk belajar. Pertama, 

guru dan orang dewasa perlu menciptakan lingkungan belajar yang dapat memicu 

rasa ingin tahu siswa asuh. Misalnya dengan mengajak siswa asuh berhadapan 

dengan lingkungan yang baru, menghadapkan siswa asuh pada gejala yang 

berbeda dari situasi kesehariannya. Wujud dari perilaku siswa asuh yang memiliki 

rasa ingin tahu antara lain, mengemukakan berbagai pertanyaan tentang sesuatu, 

mengamati sesuatu secara seksama, dan ingin mencoba pengalamanlketerampilan 

baru. Dalam ha1 ini guru dan orang dewasa lainnya hendaklah menjadi pendengar 

yang baik, menjawab pertanyaan siswa asuh tanpa bosan. Selain itu siswa asuh 

perlu digiring pada pengalaman baru yang menyebabkan rasa keingintahuannya 

terpenuhi. 

Kedua, rasa ingin tahu siswa asuh memerlukan suatu kompensasi. Siswa 

asuh akan mencoba memahami sesuatu dengan melakukan kegiatan secara 

langsung sehingga mereka berpengalaman tentang ha1 yang dilakukan itu (a hand 

on experiences). Siswa asuh bereksperimen, memanipulasi alat-alat bermainnya, 

mengkonstruksi sesuatu dan lain sebagainya secara trial and error. Peran%uru 

atau konselor dan orang dewasa adalah memfasilitasi dengan berbagai saranalalat 

permainan manipulatif, sehingga siswa asuh merasa tertantang melakukan sesuatu 

(berkegiatan secara aktif). Hindari penggantian peran oleh gurulorang dewasa 

dalam memecahkan masalah siswa asuh. Biarkan mereka secara lcreatif 

memecahkan masalahnya, tanpa intervensi orang dewasdguru. Bila diperlukan 



guru berperan sebagai partner siswa asuh dalam belajar, berkegiatan dan bermain, 

sambil mengamati perkembangan siswa asuh. 

Ketiga, hal-ha1 yang dilakukan siswa asuh pada bagian kedua tadi akan 

membentuk kepribadian siswa asuh. Kemandirian, keuletan, belajar dari 

kesalahan dan rasa sukses dalam memecahkan permasalahan akan membuat siswa 

asuh memiliki konsep diri yang positif, dan rasa percaya diri yang mantap. 

Keempat, berikan kesempatan bagi siswa asuh untuk bersosialisasi dengan 

lingkun"gan sosialnya. Hal ini perlu dikembangkan agar siswa asuh dapat bergaul, 

dan saling memberi dan menerima dengan orang-orang yang berada di 

lingkungannya. Misalnya dengan cara memberikan kesempatan untuk belajar, 

berkegiatan, dan bermain bersama (collaborative learning and playing;). 

Kebersamaan, kekompakan, mau menyadari kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri dan orang lain merupakan tujuan dari belajar untuk hidup bersama. 

Pengembangan kurikulum dan pembelajaradpelayanan hendaknya berangkat dari 

pemahaman terhadap perkembangan dan gaya belajar siswa asuh yang bersifat 

holistik. Pendekatan pernbelajaradpelayanan yang digunakan untuk memfasilitasi 

karakteristik perkembangan dan belajar siswa asuh dalam pembelajaranlpelayanan 

terpadu. Keterpaduan ini meliputi proses dan materinya, sehingga menghasilkan 

pembelajaradpelayanan yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajarad 

pelayanan yang bermakna dan menyenangkan akan merangsang siswa asuh untuk 

belajar, berkegiatan, dan bermain secara aktif. Peran guru adalah mendorong 

terjadinya kegiatan belajar dalam berkagiatan dan bermain tersebut. Untuk lebih 

memperluas wawasan dan berkembangnya kemampuan berbahasa dan 

kemampuan sosial siswa asuh, maka pembelajaran hendaknya memungkinkan 

siswa.asuh berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi siswa asuh dengan 

lingkungan dan objek-objek belajar akan memungkinkan siswa asuh 

mengkonstruksi pengalaman belajarnya secara efektif. 

Implikasi dari prinsip-prinsip di atas, maka strategi pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru adalah: (1) dimulai dengan memperhatikan karakteristik 

siswa asuh, (2) pengembangan suasana belajar yang positif atau kondusif, (3) 



penyiapan lingkungan pembelajaran, (4) perencanaan dan aktivitas belajar yang 

terstruktur, (5) pengadaan nara sumber, dan (6) mengadakan observasi kepada 

siswa asuh. Dengan demikian karakteristik pembelajaradpelayanan yang 

mendidik adalah: (1) memungkinkan siswa asuh untuk mengembangkan rasa 

keingintahuannya, (2) memberi kesempatan siswa asuh untuk berpengalaman baru 

dengan mengadakan eksplorasi terhadap lingkungan dan objek-objek belajamya 

secara langsung (a hand on experiences), melakukan percobaan secara trial and 

error, sebagai wahana untuk mengkonstruksi pengalaman belajamya, (3) 

berdasarkan butir 2, siswa asuh difasilitasi untuk membentuk konsep diri, rasa 

percaya diri, disiplin, mandiri dan mampu mengendalikan diri berdasarkan nilai 

agama, nonna sosial, serta kreatif dalam memecahkan permasalahannya, (4) 

memberikan kesempatan bagi siswa asuh berinteraksi dan beke rja sama dengan 

orang lain, sehingga aspek perkembangan moral dan sosial siswa asuh 

berkembang secara optimal sesuai dengan era globalisasi dan teknologi informasi, 

dan (5) pernbelajaradpelayanan bermuara kepada output dan outcome berupa 

terbentuknya kecakapan pribadi, sosial, akademik dan vokasional pada siswa 

asuh. 

Untuk mewujudkan ha1 itu, pembelajaranlpelayanan hendaknya bersifat 

kontekstual. Nurhadi dkk. (2004) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaranlpelayanan kontekstual, guru menghadirkan dunia nyata ke dalam 

kelas dan mendorong siswa asuh membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan 

demikian siswa asuh memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks 

yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai 

bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 



B. Landasan Budaya dalam Praksis Pendidikan 

1 .  Kaitan Perbedaan Karakteristik Budaya Individu dengan Pencapaian 
Tujuan Layanan BK 

Pemahaman terhadap suatu budaya merupakan suatu ha1 yang penting 

dalam proses kehidupan manusia secara mum. Kehidupan manusia yang sangat 

bervariasi baik ditinjau dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga 

politik. Keberagaman tersebut menjadi penting dalam kelangsungan kehidupan 

suatu kelompok hingga suatu bangsa. Keberagaman budaya yang ada dapat 

menjadi faktor yang mendukung dalam kehidupan di masyarakat. Keberagaman 

tersebut juga dapat menjadi kendala dan penghambat yang menimbulkan konflik 

dalarn kehidupan manusia. Hal ini sangat tergantung kepada pemahaman dan 

pemanfaatan dari pemilik budaya tentang keragaman budaya tersebut. 

Kesadaran budaya merupakan suatu ha1 yang penting bagi guru 

BKkonselor untuk saling peduli dan peka terhadap perbedaan yang ada. Guru 

BKkonselor perlu menyadari dan sensitif atau memiliki kepekaan terhadap 

budaya yang dimilikinya. Pemahaman tentang rasial dan warisan budaya serta 

bagaimana ha1 tersebut secara personal dan profesional mempengaruhi perilaku 

guru BKkonselor. Pengertian dan bias yang terjadi dalam proses konseling; dan 

memiliki budaya pengaruh sosial terhadap orang lain. Berdasarkan ha1 tersebut, 

maka kesadaran budaya perlu dimiliki oleh konselor dalam pelaksanan proses 

konseling yang dilakukannya terhadap konseli yang memiliki budaya yang 

berbeda dengan dirinya. 

Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat budaya yang 

ada di luar dirinya dan menyadari nilai-nilai budaya, serta kebiasaan budaya yang 

masuk. Selanjutnya, seseorang dapat menilai apakah ha1 tersebut normal dan 

dapat diterima pada budayanya atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat 

diterima di budaya lain. Oleh karena itu guru BKkonselor perlu memahami 

budaya yang berbeda dari dirinya dan menyadari kepercayaannya dan adat .- 

istiadatnya serta mampu untuk menghormatinya. 



Kesadaran budaya (cultural awareness) merupakan suatu kemampuan 

mengakui dan memahami pengaruh budaya yang dimiliki seseorang terhadap 

nilai-nilai dan perilaku manusia. Implikasi dari kesadaran budaya terhadap 

pemahaman kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, menjadi faktor penting 

dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasamya, kesadaran budaya merupakan 

informasi yang memberikan makna tentang kemanusian untuk mengetahui budaya 

tertentu. 

Ada empat kompetensi yang berperan penting dalam menghadapi 

masyarakat yang multikultural dan juga penting bagi konselor dalam kesadaran 

budaya yaitu: (1) kemampuan berkomunikasi (mendengarkan, menyimpulkan, 

berinteraksi), (2) kemampuan proses (negosiasi, lobi, mediasi, fasilitasi), (3) 

kemampuan menjaga informasi (penelitian, menulis, multimedia), (4) kemampuan 

memiliki kesadaran dalam informasi, cara mengakses informasi, dan 

menggunakan informasi. 

Berdasarkan ha1 di atas, nilai-nilai yang menjadi faktor penting dalam 

kehidupan manusia akan turut mempengaruhi kesadaran budaya (nilai-nilai yang 

dianut) seseorang dan memaknainya. Penting bagi guru BKkonselor untuk 

memiliki kesadaran budaya (cultural awareness) agar dapat memiliki dan 

berkemampuan untuk memahami budaya dan faktor-faktor penting yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai budaya sehingga dapat terbentuk karakter bangsa. 

Selain itu, Robert Hanvey menyebutkan 4 tingkat cross-cultural awareness 

(Yan-li, 2007) yaitu: 

a. Awareness ofsuper-cial or visible cultural traits. Pada tingkat ini informasi 

yang diperoleh oleh seseorang berasal dari media atau saat dia mengunjungi 

suatu Negara atau daerah atau dari pelajaran di sekolah. Pada level ini 

pemahaman mereka hanya terlihat dari ciri yang nampak dan mereka jadikan 

sebagai pandangan streotipe terhadap budaya yang tidak benar-benar mereka 

pahami. 



b. Awareness of signijkant and subtle cultural traits that others are dzflerent 

and therefore problematic. Pada level ini seseorang mulai memahami dengan 

baik tentang signifikansi dan ciri budaya yang sangat berbeda dengan caranya 

sendiri. Hal ini terkadang menimbulkan frustrasi dan kebingungan sehingga 

terjadi konflik dalam dirinya. 

c. Awareness of signzf~ant and subtle cultural traits that others are believable in 

an intellectual way. Pada level iqi seseorang sudah memahami secara 

signifikan perbedaan budayanya dengan orang lain, dan sudah mampu untuk 

menerima budaya orang lain secara utuh. 

d. Awareness of how another culture feels JFom the standpoint of the insider. 

Level ini adalah level yang tertinggi dari cross-cultural awareness. Pada 

level ini seseorang mengalami bagaimana perasaan yang dirasakan oleh 

budaya lain melalui pandangan dari dalam dirinya. Hal ini melibatkan emosi 

dan juga perilaku yang dilakukannya melalui pengalaman-pengalaman 

langsungnya dengan situasi dan budaya tertentu seperti belajar bahasa, 

kebiasaan, dan memahami nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. 

Berdasarkan tingkatan kesadaran budaya terdahulu, konselor perlu 

memahami penggunaan tingkatan-tingkatan budaya tersebut. Tingkatan-tingkatan 

budaya dapat digunakan untuk menggambarkan aplikasi guna memahami bentuk- 

bentuk kunci pada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat diaplikasikan 

dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk memahami konseli dalam 

pelaksanaan konseling. 

2. Analisis Dampak Perbedaan Nilai Budaya Antara Guru BK dengan 
Konseli (Siswa Asuh) dalam Pencapaian Tujuan Pelayanan BK 

Konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar 

belakang budaya yang berbeda, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan 

budaya dan menghindarkan diri dari bias-bias budaya, memahami dan 

mengapresiasi perbedaan budaya, serta memiliki keterampilan-keterampilan yang 

dapat menjembatani perbedaan budaya. 



Ketidakpahaman dan ketidakrnengertian seseorang tentang adanya 

perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik, perseteruan dan kecurigaan satu 

sama lain akan timbul. Penting bagi konselor memahami budaya mereka sendiri 

dalam bekerja dengan konseli tanpa memaksakan nilai-nilai mereka, 

menyinggung konseli, atau perilaku nonverbal konseli yang salah 

diinterpretasikan. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau 

ketidakmengertian maka konselor hams memiliki kesadaran perbedaan budaya 

yang terjadi agar konseli dapat merasa nyaman. Kesadaran perbed& budaya 

yang dimiliki konselor dapat membantu dan mendidik konselor dan juga konseli 

terkait dengan budaya masing-masing. Sehingga ha1 tersebut dapat membantu 

keduanya untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah konseli atau dalam 

menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perturnbuhan dan 

perkembangan konseli. Berkaitan dengan ha1 tersebut, penting bagi konselor 

memiliki kompetensi yang akan memberikan arah dalam pelaksanan konseling 

dengan keberagaman budaya konselinya. Refleksi terhadap praktek konseling 

memerlukan pemahaman dan kesadaran konselor terhadap budaya yang 

dimilikinya dan konselinya. 

Selanjutnya, konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi 

pada saat proses konseling. Konseli yang datang kepada konselor tidak menutup 

kemungkinan berasal dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda 

dengan konselor. Dalam kaitannya dengan perbedaan budaya antara konselor 

dengan konselinya, maka akan sangat bijak bila konselor memberikan respon 

yang positif terhadap konseli yang berbeda budaya. Tindakan responsif ini akan 

membantu konselor memahami konseli lebih dalam sehingga tidak terjadi hal-ha1 

yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman perspektif atau pandangan antara 

yang diungkapkan konselor maupun yang diu,ngkapkan konseli. Sebaliknya, 

konselor dapat membimbing konseli untuk mencari hal-ha1 yang positif yang ada 

dalam budaya masing-masing. 

3. Strategi Mengatasi Kesenjangan Budaya Dalam Layanan BK 



Kesadaran tentang perbedaan budaya yang dimiliki antara konselor dengan 

konseli menjadi salah satu ha1 yang penting untuk menjaga hubungan dan 

interaksi dalam proses konseling. Ekspektasi kinerja konselor dalam memberikan 

layanan konseling akan selalu digerakkan oleh motif altruistic dalam arti selalu 

bersikap positif, memiliki perasaan empatik, menghormati keberagaman, serta 

mengutamakan kebaikan konseli, dilakukan dengan selalu mencermati 

kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya terhadap 

pengguna pelayanan, sehingga pelayanan profesional ini dinamakan (Depdiknas, 

2008). 

Kesadaran budaya yang perlu dimiliki konselor tentu diawali juga dengan 

pemahamannya terhadap perbedaan budaya konseli. Patterson (2004) 

menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis perbedaan konseli yaitu accidential dan 

essential. Perbedaan budaya, etnik dan ras merupakan suatu ha1 yang terjadi 

dengan tidak sengaja (misalnya tempat dilahirkan). Namun, konseli juga memiliki 

kesamaan pada hal-ha1 yang utama atau ha1 yang pokok (essential) sebagai 

manusia. Oleh karena itu, konselor perlu strategi untuk mengatasi kesenjangan 

budaya dalam layanan BK dengan memiliki kualitas dasar dalam pelaksanaan 

konseling. Rogers (Patterson, 2004) rnenyebutkan 5 kualitas dasar konselor yaitu: 

a. Respect. Menghargai konseli merupakan ha1 yang penting bagi konselor. Hal 

ini termasuk memiliki kepercayaan kepada konseli dan memiliki asumsi bahwa 

konseli memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk dirinya 

sendiri (termasuk selama proses konseling berlangsung), konseli memiliki 

kemampuan untuk menentukan pilihan dan memutuskan dan memecahkan 

masalahnya. 

b. Genuiness. Konseling merupakan hubungan yang transparan antara konselor 

dengan konseli. Konselor perlu memiliki kesungguhan dalam memberikan 

konseling. Selain itu konselor hams sesuai dengan diri sesungguhnya (kongruensi) 

ini berarti konselor betul-betul menjadi dirinya tanpa kepalsuan. 



c. Empathic understanding- Pemahaman yang empati lebih dari sekedar 

pengetahuan tentang konseli. Akan tetapi juga termasuk pemahaman yang 

melibatkan dunia dan budaya konseli secara mendalam. Ibrahim (Patterson, 2004) 

mengemukakan bahwa kemampuan guru BW konselor untuk menunjukkan 

empati pada budaya secara konsisten dan hal-ha1 yang memiliki makna bagi 

konseli merupakan variabel penting untuk melibatkan konseli. 

d. ~ommunication of empathic, respect and genuineness to the client. Kondisi ini 

penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh konseli. Persepsi tersebut 

akan mengalami kesulitan jika konseli berbeda dengan konselor baik dari budaya, 

ras, sosial ekonomi, umur, dan jender. Oleh karena itu penting bagi konselor 

untuk memahami perbedaan tersebut. Sue yang dikutip oleh Patterson, (2004) 

menyatakan bahwa pemahaman guru BK terhadap perbedaan budaya baik secara 

verbal maupun nonverbal akan sangat membantu dalam proses konseling. 

e. Structuring. Salah satu elemen penting yang terkadang tidak disadari oleh 

konselor adalah perlunya pelaksanaan penstrukturan atau susunan dalam proses 

konseling. Vontress yang dikutip oleh Patterson, (2004) menyebutkan bahwa 

hubungan dengan seorang profesional yang menempatkan tanggung jawab utama 

kepada individu untuk memecahkan masalahnya sangat sedikit. Pekerjaan 

konselor dalam proses konseling sebaiknya dengan menjelaskan dan mengartikan 

perannya pada konseli. Konselor sebaiknya menyatakan bahwa apa, bagaimana 

dan mengapa dia bermaksud melakukan konseling. Kegagalan untuk memberikan 

pemahaman peran konselor di awal proses konseling dapat menghasilkan 

ketidakpahaman antara keduanya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak efektif dan 

efisiennya layanan bimbingan dan konseling tersebut. 

Beberapa kualitas konselor di atas, memang menjadi dasar yang utama 

(essential) dalam menghadapi konseli secara umum, namun ada hal-ha1 yang 

secara budaya tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, 

terkait dengan elemen yang terakhir yaitu structuring, bagi beberapa budaya di 

Indonesia pentingya seorang profesional dalam memberikan bantuan melalui 



proses konseling masih sangat terbatas sehingga perlu penggalian masalah lebih 

mendalam bagi seorang konselor. Selanjutnya, kesadaran budaya konselor dalam 

menghadapi perbedaan nilai-nilai menjadi faktor penentu efektifitas proses 

konseling yang diberikannya. Bishop yang dikutip Kertamuda, (2009) 

menyebutkan ada beberapa pedoman (guidelines) yang perlu dimiliki konselor 

terkait dengan perbedaan nilai-nilai yaitu: 

a. Konselor membantu konseli agar merasakan bahwa nilai-nilai yang dimilikinya 
I 

dapat diterima selama proses konseling berlangsung. Peran konselor adalah 

menyakinkan konseli bahwa perasaan konseli terkait dengan nilai-nilai yang 

dimilikinya dapat diterima oleh konselor. 

b. Konselor memberikan pandangan kepada konseli bahwa nilai-nilai, dalam ha1 

ini nilai keagamaan, yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi konseli, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. Konselor perlu 

memiliki pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap kesehatan mental konseli sama dengan dukungan 

sosial yang diberikannya. 

c. Konselor hams meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, 

nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan mempraktekkan; berusaha untuk 

mengerti bagaimana isu-isu terkait dengan ha1 tersebut diintegrasikan melalui 

teori psikologi dan praktek konseling. 

d. Konselor mengikuti aktifitas-aktifitas di masyarakat yang dapat meningkatkan 

interaksinya dengan orang-orang yang berbeda secara budaya maupun agama. 

. e. Konselor marnpu mengeskplorasi dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang 

dianutnya. Penilaian diri (selJlexamination) merupakan ha1 penting karena (1) 

setiap orang memiliki kelemahan-kelemahan (blind spots) yang dapat 

menimbulkan bias terkait dengan nilai, (2)  kita perlu menyadari terhadap bias- 

bias yang dimiliki saat menghadapi konseli, (3) proses klarifikasi terhadap 

nilai-nilai personal dapat membantu konselor mengidentifikasi masalah atau 

nilai-nilai yang dimiliki konseli, (4) perjuangan konselor untuk memahami 



nilai-nilainya dapat memberikan pemahaman yang baik dan menghargai proses 

konseling bersama konseli. 

f. Konselor hams hati-hati dengan perlawanan atau penolakan (resistance) yang 

dimilikinya terhadap permasalahan konseli. Konselor yang tidak bersedia 

terbuka untuk berdiskusi dan berintegrasi dengan nilai-nilainya maka proses 

konseling dapat beresiko dalam penyampaian pesan kepada konseli. Konseli 

@an mulai mempercayai konselor diawal proses konseling. Oleh karena itu 

konselor perlu memberikan kesan bahwa memang dia dapat dipercaya oleh 

konselinya. 

g. Konselor perlu mengembangkan bahasa yang sederhana dan jelas agar dapat 

berkomunikasi dengan konseli tentang nilai-nilai keagamaan baik itu yang 

dimiliki konselor maupun konseli. 

Perbedaan budaya yang terjadi di masyarakat menjadi tantangan konselor 

agar dapat memiliki kemampuan dan teknik yang tepat dalam melakukan 

konseling. Hal yang terpenting lagi yang perlu dimiliki konselor pada saat proses 

konseling adalah adanya perhatian, kepedulian, dukungan emosional, tidak 

menghakimi, empati, mendengarkan dan juga perasaan cinta (Geilen et al, 2008). 

Sifat dan sikap penerimaan konselor terhadap keberadaan konseli termasuk 

pemahaman tentang budaya konseli sangat diperlukan untuk keberhasilan 

konseling. 

C.  Latihan 

1. Kemukakanlah tanggapan saudara terhadap tujuan pendidikan nasional dan 

. bagaimana penerapannya dalarn dunia pendidikan? 

2. Jelaskanlah kaitan antara komponen utama pendidikan dengan pelayanan 

bimbingan dan konseling? 

3. Bagaimana cara Saudara sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan? 

4. Jelaskanlah keterkaitan perbedaan karakteristik budaya dengan tujuan BK? 



5. Bagaimana sikap saudara sebagai konselor dalam mengatasi budaya klien yang 

berbeda? 

6. Kemukakanlah strategi saudara sebagai konselor dalam mengatasi kesenjangan 

budaya dalam layanan BK? 

D. Rangkuman 

Dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Bab I1 Pasal 3 yaitu : 
"Pendidikan nasional berJungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, 
Itreat$ mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab". 

Dari tujuan pendidikan di atas dapat dipaharni bahwa pendidikan merupakan 

wadah bagi peserta didiklindividu untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki, lebih kreatif, inovatif, menumbuhkembangkan bakat serta minat, 

bertanggungjawab dan mandiri, mempunyai akhlak mulia, bersikap sopan, 

menjadi pribadi yang berkebaikan, dan bertanggung jawab. Dalam pencapaian 

tujuan pendidikan tersebut dibutuhkan kerjasama semua personil sekolah terutama 

guru BK memberikan berbagai jenis layanan yang sesuai dan dibutuhkan oleh 

peserta didik. Seperti layanan informasi berkaitan dengan pemilihan jurusan 

sesuai minat dan bakat, layanan penempatan dan penyaluran yaitu menempatkan 

peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang ia miliki sehingga 

potensinya berkembang dengan optimal. Serta jenis layanan lainnya yang 

dibutuhkan oleh peserta didik. 

Pendidik perlu dan sangat diharapkan menciptakan pembelajaran yang 

mendidik bagi peserta didiknya agar proses pembelajaran lebih menyenangkan, 

kreatif, inovatif, memicu rasa ingin tahu siswa, siswa tertantang untuk mencoba 

dan melakukannya di lapangan dan lain sebagainya. Adapun karakteristik 

pembelajaran yang mendidik adalah memungkinkan anak untuk mengembangkan 

rasa keingintahuannya dan memberi kesempatan anak untuk mengadakan 

eksplorasi terhadap lingkungan dan objek-objek belajarnya secara langsung. 



Selain itu, cara pendidik memberikan pembelajaran yang mendidik adalah dengan 

menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik, menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang efektif dan kondusif yang membuat peserts didik 

nyaman dan senang untuk belajar, dan menerapkan high touch dan high tech 

dalam proses pembelajaran. 

Kesadaran perbedaan budaya yang dimiliki konselor dapat membantu dan 

mendidik konselor dan juga konseli terkait dengan budaya masing-masing. , 

Sehingga ha1 tersebut dapat membantu keduanya untuk bekerjasarna dalam 

mengatasi masalah konseli atau dalam menciptakan lingkungan yang lebih 

kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan konseli. Berkaitan dengan ha1 

tersebut, penting bagi konselor memiliki kompetensi yang akan memberikan arah 

dalam pelaksanan konseling dengan keberagaman budaya konselinya. Refleksi 

terhadap praktek konseling memerlukan pemahaman dan kesadaran konselor 

terhadap budaya yang dimilikinya dan konselinya. 

Selanjutnya, konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi 

pada saat proses konseling. Konseli yang datang kepada konselor tidak menutup 

kemungkinan berasal dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda 

dengan konselor. Dalam kaitannya dengan perbedaan budaya antara konselor 

dengan konselinya, maka akan sangat bijak bila konselor memberikan respon 

yang positif terhadap konseli yang berbeda budaya. Tindakan responsif ini akan 

membantu konselor memahami konseli lebih dalam sehingga tidak terjadi hal-ha1 

yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman perspektif atau pandangan antara 

yang diungkapkan konselor maupun yang diungkapkan konseli. Sebaliknya, 

konselor dapat membimbing konseli untuk mencari hal-ha1 yang positif yang ada . 

dalam budaya masing-masing. 

Perbedaan budaya yang terjadi di masyarakat menjadi tantangan konselor 

agar dapat memiliki kemampuan dan teknik yang tepat dalam melakukan 

konseling. Hal yang terpenting lagi yang perlu dimiliki konselor pada saat proses . '  

konseling ada1ah~- adanya perhatian, kepedulian, dukungan emosional, tidak . . -  



menghakimi, empati, mendengarkan dan juga perasaan cinta. Sifat ramah dan 

sikap penerimaan konselor terhadap keberadaan konseli termasuk pemahaman 

tentang budaya konseli sangat diperlukan untuk keberhasilan konseling. 

E. Evaluasi 

1. Jelaskanlah makna yang terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2003? 

2. Kemukakan tiga komponen utama pendidikan, jelaskan dan beri contoh 

masing-masingnya? 

3. Jelaskanlah kenapa pendidik perlu menciptakan pembelajaran yang 

mendidik? 

4. Kenapa konselor perlu memaharni keberagaman budaya (multicultural) 

individu dalam layanan bimbingan dan konseling? 

5. Kemukakan cara mengatasi budaya klien yang berbeda agar dalam proses 

konseling berjalan lancar? 

6. Bagaimana strategi konselor mengatasi kesenjangan budaya dalam layanan 

BK? 

F. Rambu-rambu jawaban 

1. Tuiuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 20 

Tahun 2003 Bab I1 Pasal 3 yaitu : "Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dun membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dun bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, kreatif; mandiri, dun 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". 

Dari tujuan pendidikan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan baik 

formal, informal dan nonformal merupakan wadah bagi peserta didiwindividu 

untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, lebih kreatif, inovatif, 

menumbuhkembangkan bakat serta minat, bertanggungjawab dan mandiri, 

mempunyai akhlak mulia, bersikap sopan, menjadi pribadi yang berkebaikan, 

dan altruistik. 



Penerapan UU tersebut dalam dunia pendidikan yaitu melalui sekolah 

(formal) yang nantinya marnpu menumbuhkembangkan segala potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik sehingga potensi tersebut dapat diarahkan dan 

dikembangkan dengan baik. Keterlaksanaan tujuan pendidikan tersebut 

dibutuhkan kerjasama semua personil sekolah terutama guru pembimbing 

memberikan berbagai jenis layanan yang sesuai dan dibutuhkan oleh peserta 

didik. Seperti layanan informasi berkaitan dengan pemilihan jurusan sesuai 

minat dan bakat, layanan penempatan dan penyaluran yaitu menempatkan 

peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang ia miliki sehingga 

potensinya berkembang dengan optimal. Serta jenis layanan lainnya yang 

dibutuhkan oleh peserta didik. 

2. Komponen utama pendidikan itu bersifat multi dimensi yang meliput aspek 

input, process dan product (output dan outcomes). Pertama, Input pendidikan 

adalah mulai dari raw input (masukan mentah) yaitu peserta didik dengan 

berbagai karakteristik fisik dan psikhisnya. Instrumental input (masukan 

instrumental) antara lain meliputi; tujuan pendidikan, kurikulum, guru, 

metode dan media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta evaluasi 

pembelajaran. Environmental input (masukan lingkungan) yang meliputi 

lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Kedua, process 

(proses) pembelajaran dilakukan dengan pengelolaan masukan mentah, 

masukan instrumental, dan masukan lingkungan yang diproses dalam 

kegiatan pembelajaran atau process ini juga disebut sebagai situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan yang efektif dan kondusif memungkinkan 

kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan tertantang sehingga peserta 

didik tidak bosan. Misalnya belajar sambil bermain, teknik nrnemonik, di 

lapangan terbuka (naturao. 

Sedangkan yang ketiga, product (produk) merupakan hasil dari proses 

pembelajaran yang telah dilakukan antara pendidik dengan peserta didik. 

Misalnya dapat berupa perubahan dalam bidang cognitive (pengetahuan), 

aflective (sikap) dan psychomotor (keterampilan). Adapun kaitannya dengan 



pelayanan BK yaitu dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dibutuhkan 

berbagai pelayanan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar 

terjadi proses pembelajaran yang bermutu sehingga lulusan dapat berguna dan 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sesuai dengan 

bidangnya. 

4. Upaya untuk menghasilkan baik dampak instruksional maupun dampak 

pengiring secara bersama-sama dapat diwujudkan melalui penerapan proses 

pembelajaran yang mendidik. Pendidik perlu dan sangat diharapkan 

menciptakan pembelajaran yang mendidik bagi peserta didiknya agar proses 

pembelajaran lebih menyenangkan, kreatif, inovatif, memicu rasa ingin tahu 

siswa, siswa tertantang untuk mencoba dan melakukannya di lapangan dan 

lain sebagainya. Adapun karakteristik pembelajaran yang mendidik adalah 

memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa keingintahuannya dan 

memberi kesempatan anak untuk mengadakan eksplorasi terhadap lingkungan 

dan objek-objek belajarnya secara langsung. Selain itu, cara pendidik 

memberikan pembelajaran yang mendidik adalah dengan menjadi contoh atau 

teladan yang baik bagi peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang efektif dan kondusif yang membuat peserts didik nyaman dan senang 

untuk belajar, dan menerapkan high touch dan high tech dalam proses 

pembelajaran. 

5. Pemahaman terhadap suatu budaya merupakan suatu ha1 yang penting dalam 

proses kehidupan manusia secara umum. Adanya keberagaman budaya dapat 

menjadi faktor pendukung dalam kehidupan manusia bahkan keberagaman 

tersebut bisa menjadi sebuah kendala. Maka dari itu konselor perlu 

memahami keberagarnan tersebut yaitu dengan adanya kesadaran budaya, 

kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat ke luar dirinya 

sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya, kebiasaan budaya yang masuk. 

Dalarn proses konseling konselor hams memahami budaya kliennya sehingga 

dalam proses konseling tidak mengalami kesulitan. Adanya perbedaan 

karakteristik budaya individu perlu dipahami oleh konselor agar tidak terjadi 

kesalahan dalam proses konseling. Hal ini perlu juga dipahami fungsi layanan 
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memberikan arah dalam pelaksanan konseling dengan keberagaman budaya 

konselinya. Refleksi terhadap praktek konseling tentu akan melibatkan 

pemahaman dan kesadaran konselor terhadap budaya yang dimilikinya dan 

konselinya. Dalarn kaitannya dengan perbedaan budaya antara konselor 

dengan konselinya, maka akan sangat bijak bila konselor memberikan respon 

yang responsif terhadap konseli yang berbeda budaya. Tindakan 

keresponsifan ini akan membantu konselor memahamii konseli lebih dalam 

sehingga tidak terjadi hal-ha1 yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman 

perspektif atau pandangan antara yang diungkapkan konselor maupun yang 

diungkapkan konseli. 

Ekspektasi kinerja konselor dalam memberikan layanan konseling akan 

selalu digerakkan oleh motif altruistic dalam arti selalu menggunakan 

penyikapan yang empatik, menghormati keberagaman, serta mengedepannya 

kernashalatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati 

kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap 

pengguna pelayanan. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kualitas dasar 

dalam pelaksanaan konseling yaitu: 

a. Respect. Menghargai klien merupakan ha1 yang penting bagi konselor. Hal 

ini termasuk memiliki kepercayaan kepada klien dan memiliki asumsi 

bahwa klien memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk 

dirinya sendiri (termasuk selama proses konseling berlangsung), 

b. Genuines. Konseling merupakan hubungan yang nyata. Konselor perlu 

untuk memiliki kesungguhan dalam memberikan konseling dan juga adalah 

sosok yang nyata. 

c. Empathic understanding. pemahaman yang melibatkan dunia d m  budaya 

klien secara mendalam. 

d. Communication of empathic, respect and genuineness to the client. Kondisi 

ini penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh klien 

e. Structuring. Salah satu elemen penting yang terkadang tidak disadari oleh 

konselor adalah struktur atau susunan dalarn proses konseling 



Selanjutnya pedoman (guidelines) yang perlu dimiliki konselor terkait 

dengan perbedaan nilai-nilai yaitu: 

a. Konselor membantu klien agar merasakan bahwa nilai-nilai yang 

dimilikinya dapat diterima selama proses konseling berlangsung 

b. Konselor memberikan pandangan kepada klien bahwa nilai-nilai, dalam ha1 

ini nilai keagamaan, yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi klien, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. 

c. Konselor harus meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, 

nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan mempraktekkan; berusaha untuk 

mengerti bagaimana isu-isu terkait dengan ha1 tersebut diintegrasikan 

melalui teori psikologi dan praktek konseling. 

d. Konselor mengikuti di masyarakat 

e. Konselor mampu mengeskplor dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang 

dianutnya 

f. Konselor harus hati-hati dengan perlawanan atau penolakan (resistance) 

yang dimilikinya terhadap permasalahan klien 

g. Konselor perlu mengembangkan bahasa yang sederhana dan jelas agar dapat 

berkomunikasi dengan klien tentang nilai-nilai keagamaan baik itu yang 

dimiliki konselor maupun klien. 



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (IU'LBK) 

SEKOLAH : SMPN 2 PADANG 

KELASISEMESTER : vn! 4 dan VIII 6 (nama anggota terlampir) 

JENIS LAYANAN : Informasi 

TOPK- : Pengembangan Kematangan Emosional Dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

ALOKASI WAKTU : 2 x 45 Menit 

STANDAR KOMPETENSI : Pengembangan Pribadi 

KOMPETENSI DASAR : Mengembangkan kematangan emosional dalarn kehidupan 

sehari-hari 

INDIKATOR : Siswa asuh mampu: 

1. Mengidentifikasi cara berperan aktif dan bekerjasama 

dengan lawan jenis. 

2. Mengungkapkan cara menempatkan diri sesuai dengan 

jenis kelamin. 

3. Mengidentifikasi pekerjaaan sesuai dengan jenis kelamin 

4. Menjelaskan cara bersikap positif terhadap jenis kelamin 

5. Menjelaskan peran dalam kelompok 

6. Mengidentifikasi cara aktif dalam menyelesaikan tugas 

kelompok 

7. Mengungkapkan komitmen agar tidak membedakan teman 

dalam bergaul 

8. Mengungkapkan komitmen agar berusaha memberikan 

bantuan kepada orang menderita. 

A. Tujnan Pembelajaran. 

Siswa asuh dapat memahami kematangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Setelah mmdengarkan penjelasan guru BK, siswa asuh dapat mengidentifhi 

minimal 3 cara berperan aktif dan bekerjasama dengan lawan jenis. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru BK, siswa asuh dapat mengungkapkan 

minimal 3 cara menempatkan diri sesuai dengan jenis kelamin 

3. Setelah menggambarkan deskripsi pekerjaaan yang diinginkan, siswa asuh dapat 

mengidentifikasi jenis peke rjaan yang diinginkan sesuai dengan jenis kelamimya. 



4. Setelah mendengarkan penjelasan guru BK, siswa asuh dapat menjelaskan minimal 

3 cara bersikap positif terhadap jenis kelarnin 

5 .  Setelah mendengarkan penjelasan dari guru BK, siswa asuh dapat menjelaskan 

minimal 3 peran dalam kelompok 

6. Setelah menjelaskan peran dalam kelompok, siswa asuh dapat mengidentifikasi cara 

aktif menyelesaikan tugas kelompok. 

7. Setelah mengidentifikasi cara aktif menyelesaikan tugas kelompok, siswa asuh dapat 

mengungkapkan komitmennya agar tidak membedakan teman bergaul 

8. Setelah mengungkapkan komitmen agar tidak membedakan teman dalam bergaul, 

siswa asuh juga mengungkapkan komitmennya agar berusaha memberikan bantuan 

kepada orang menderita dalarn tercapainya perkembangan kematangan emosional 

dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Materi Pembelajaran 

Pengembangan Kematangan Emosional Dalam Kehidupan Sehari-hari 

1. Pengertian kematangan emosional 

2. Pengertian kerjasama 

3. Pemilihan jenis pekerjaaan sesuai jenis kelamin 

4. Pengenalan sikap positif terhadap jenis kelamin 

5. Pengenalan peran dalam kelompok 

6. Pengidentifikasian cara aktif menyelesaikan tugas kelompok 

7. Cara mengembangkan kematangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Pendekatanl Metode Pembelajaran 

I.  Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Gambar tentang kematangan emosional 

5. Pemberian tugas 

6. Refleksi 



Kegiatan Guru BK 

1. Menceritakan suasana 

kejadian tentang seorang 

wanita yang belum mencapai 

kematangan emosional 

didalam kehidupan sehari- 

harinya. 

2. Menjelaskan target 

pembelajaran 

3. Menegaskan aturan yangperlu 

diikuti 

4. Menjawab pertanyaan 

5. Meminta siswa agar sukarela 

untuk tampil kedepan dengan 

jumlah10orang 

6. Membagi siswa yang sukarela 

menjadi dua kelompok dan 

meminta tiap kelompok harus 

ada perempuan dan laki-laki. 

7. Meminta siswa yang tampil 

agar melakukan suatu 

permainan. 

8. Meminta siswa asuh yang 

suka rela menempati tempat 

duduk yang hanya tersedia 4 

h i .  

9.  Meminta siswa asuh yang 

tarnpil menggambarkan 

deskripsi peke jaan yang 

Kegiatan 

Kegiatan 

Awal 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

70 Menit 

Kegiatan S i a  

1. Mendengarkan cerita guru BK 

2. Menyebutkan target pembelajaran 

3. Mempelajari aturan yang perlu 

diikuti 

4. Menanyakan hal-ha1 yang belum 

dipahami 

5. Tampil kedepan kelas dengan 

sukarela dan yang lainnya 

memperhatikan teman yang 

sukarela ke depan 

6. Menjalankan perintah yang 

disampaikan oleh guru BK 

7. Menuruti aturan pennainan yang 

disampaikan oleh guru BK 

8. Memperhatikan penjelasan guru 

BK serta memperhatikm teman 

yang tampil suka rela 

9. Memperhatikan penjelasan guru BK 

serta memperhatikan teman yang 

tampil suka rela 



E. Somber Belajar 

1. htt~://www.slideshare.net/~amelasandhva/bimbin~an-konselin~ diakses tanggal 30 

oktober 2012 jam 19.00 WIB 

F. Media Pembelajarah. 

1. Hand out tentang kematangan emosional 

2. Garnbar tentang kematangan emosional 

diinginkan baik perempuan 

maupun laki-laki 

10. Meminta siswa asuh yang 

sukarela menyampaikan 

deskripsi peke jaaan yang 

diingikannya 

9. Meminta siswa asuh yang 

sukarela menetapkan 1 

pekerjaan yang diingini atas 

kesepakatan bersarna 

12. Merefleksi kegiatan-kegitan 

yang telah dilakukan siswa asuh 

13. Membantu siswa asuh 

melakukan refleksi 

14. Menerima komitmen siswa 

asuh 

15. Memberikan motivasi untuk 

siswa suh agar melaksanakan 

komitmennya 

Kegiatan 

Akhir 

10 Menit 

G. Alat Pembelajaran. 

1. Kertas 

2. Kursi 

3. Pena 

10. Memperhatikan penjelasan guru 

BK serta memperhatikan teman 

yang tarnpil suka rela 

9. Memperhatikan penjelasan guru 

BK sgta memperhatikan teman 

yang tampil suka rela 

12. Membuat kesimpulan dari 

pembelajamn yang telah dialami 

1 3. Melakukan refleksi 

14. Mengemukakan komitmen untuk 

mengembangkan kematangan 

emosional dalam kehidupan sehari- 

hari 

15. Menerima penjelasan guru BK 



4. Gunting 

5. Spidol 

R Penilaian 

1. Laiseg ( di akhir pertemuan) 

A- Wawasan, pengetahuan, pemahaman dan nilai apa saja yang dapat ananda arnbil 

sebagai acuan dari proses layanan infonnasi tentang pengembangan kematangan 

emosional dalam kehidupan sehari-hari? Kemukakan 5 macarn 

K- Kompetensi apa saja yang ananda peroleh dari proses layanan informasi tentang ' 

pengembangan kematangan emosional dalam kehidupan sehari-hari? Kemukakan 5 

macarn 

U- Hal-ha1 apakah yang ingin ananda lakukan setelah mengikuti proses layanan 

informasi tentang pengembangan kematangan emosional dalam kehidupan sehari- 

hari? Kemukakan 5 macam 

R- Apa yang ananda rasakan setelah setelah mengikuti proses layanan informasi 

tentang pengembangan kematangan emosional dalam kehidupan sehari-hari? 

Kemukakan 5 macam 

S- Jelaskan seperti apa keseriusan ananda untuk melakukan usaha yang telah ananda 

kemukakan. 

2. Laijapen ( 1-2 minggu setelah proses layanan informasi yang telah dijalani dalam 

layanan BK). 

Langkah-langkah apa yang telah ananda lakukan sesuai komitmen yang telah 

disepakati dalarn kelompok layanan informasi tentang pengembangan kematangan 

emosional dalam kehidupan sehari-hari yang telah dijalani dalam layanan BK? 

3. Laijapang ( di akhir semester1 akhir tahun ajaran) 

Tuliskan komitmen ananda yang telah disepakati dalam kelompok setelah proses 

layanan informasi tentang pengembangan kematangan emosional dalam kehidupan 

sehari-hari. Perubahan apa yang telah terjadi sesuai dengan komitmen 

pengembangan kematangan emosional dalam kehidupan sehari-hari yang 

disepakati? 

Padang, 3 1 Oktober 20 12 

Konselor Sekolah 



Snasana Kejadian 

Vivin mempakan seorang wahita karir sebuah Bank Swasta di kota besar Jakarta. 

VividSeorang wanita yang telah bemmur 35 tahun tetapi belum juga mempunyai pasangan 

hidup dan bahkan belum ada memikirkan untuk menikah. Hal ini terjadi karena padangan 

negatifhya terhadap laki-laki serta tingkat kematangan emosionalnya masih labil, masalahnya 

tentang laki-laki yaitu lelaki itu penghianat dan pemukul wanita sehingga timbul dalam 

pemikirannya menikah itu hanya mengganggu aktifitasnya dalam bekerja dan membawa 

bencana dalam hidupnya. Akhirnya dalam kehidupan dia kurang bisa untuk berinteraksi 

dengan orang lain temtama dengan laki-laki kecuali dengan keluarganya sendiri. Dalam 

keseharian dia tidak membutuhkan pertolongan orang lain dan bahkan pekerjaan laki-laki 

seperti memperbaiki mobil dia kerjakan sendiri. Di kantorpun dia selalu menghindari suatu 

peke jaan yang apabila dilaksanakan bersama laki-laki, ha1 ini terus berkelanjutkan dia 

lakukan karena perusahaan tersebut milik orangtuanya, 

Dan akhirnya suatu malam, orangtuanya meminta Vivin untuk segera menikah karena 

orangtuanya mengenang umur Vivin yang cukup dewasa dan umur orangtuanya yang sudah 

tua, pennintaan orangtuanyapun diabaikan begitu saja oleh Vivin. Dan tidak terkira ALLAH 

SWT mencabut nyawa orangtua laki-lakinya, Vivin akhirnya mengalami penyesalan yang 

cukup dalam karena tidak dapat memenuhi permintaan terakhir orangtuanya untuk dapat 

memiliki cucu sebelum beliau meninggal. 



Permainan 

Guru BK memanggil 5 orang siswa yang belum memenuhi criteria dalam pengisian 

PDPD. 

Kemudian guru BK membagi 2 kelompok dari 5 siswa yang dipanggil berdasarkan hasil 

pengolahan PDPD. 

Kemudian guru BK meminta siswa agar membawa 5 k m i  kedepan untuk ditempati oleh 

siswa yang sukarela tadi. 

Setelah siswa tersebut duduk, guru BK memberikan 2 lembar kertas tiap kelompok. 

Setelah itu, guru BK meminta siswa tersebut dapat menulis seluruhnya dengan 2 lembar 

kertas yang blah disediakan. 

Guru BK meminta siswa tersebut menuliskan jenis pekejaaan yang diinginkannya dan 

kemudian menyarnpaikan satu-persatu jenis pekerjaan yang telah ditulis dikertas. 

Kemudian guru BK meminta agar tiap kelompok memilih 1 jenis pekejaan untuk dapat 

mempraktekannya ataupun membuat sebuah drama singkat, tiap kelompok tidak boleh 

sama jenis pekerjaannya. Sebagai contoh peke jaan dokter, berarti hams ada.rumah sakit, 

dokter perawat serta pasien kaya dan pasien miskin. 

Setelah 2 kelompok menampilkan drama singkat sesuai jenis pekerjaan yang berbeda, 

siswa yang sukarela dipersilahkan duduk 

Kemudian guru BK menanyakan kepada siswa yang sukarela wawasan apa yang 

diperoleh dari kegiatan singkat yang telah dilaksanakan dan juga menanyakan kepada 

siswa yang sebagai penonton. 

Kemudian guru BK menanyakan perasaan siswa yang sukarela maupun sebagai 

penonton tentang kegiatan yang felah dilaksanakan. 



2. Sesuai dengan hmpan masyarakat. 

Individu mampu mengendalikan emosi yang tidak diterima oleh m a s y k t  dan 

kemudian menyalurkan kekuatan energi fisik dan mentalnya ke arah yang dapat 

diterima oleh masyankat 

3. Memanfaatkan kemampuan mentalnya secara tepat. 

Individu mampu menilai situasi kritis se- merespon sesuatu secara emosional, 

kemudian baru memutuskan bagaimana sebaiknya merespon stimulus tersebut. 

4. Memahami diri ~ n d i r i .  

Individu mampu mempelajari seberapa besar kontrol yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhannya dan mengarahkan pada perilaku atau ekspresi 

yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Ciri-ciri orang yang matang emosinya menurut Sanford, adalah sebagai berikut: 

1. Ketepatan Emosi 

Memiliki respon-respon emosional yang sesuai dengan stimulusnya dan ekspresi 

perasaan-perasaannya, yang berarti menunjukkan kesadaran dan kesopanan sosial. 

2. KontrolEmosi 

Seseorang mempunyai kontrol dalam ha1 penundaan pemuasan terhadap kebutuhan- 

kebutuhan yang dirasakan saat itu, kontrol terhadap impuls-impuls yang pada masa 

anak-anak dulu segera terwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata, dan kontrol 

yang menekan atau mengecilkan peledakan emosi, sehiigga ekspresi emosinya lebih 

cocok dengan c a r a ~ a r a  kehidupan sosialnya dan sesuai dengan tuntutan dan situasi 

tertentu 

Individu yang matang s e c m  emosional mampu memahimi lingkungan, serta 

menerima dirinya clan orang lain secara objektif. Menurut Pikunas, kernatangan emosi 

seseorang ditandai dengan 5 ha1 yaitu: 

1. Kemampuan metespon secara berbeda-beda dalam kaitannya dengan kebutuhan dan 

faktor-faktor yang berada di luar d i i y a  yang terlibat dalam kaitannya dalam 

situasi-situasi tertentu. 

2. Kemampuan menyalurkan tekanan, impuls dan emosi dalam bentuk perilaku yang 

konstruktif dan mengarahkannya ke arah tujuan yang positif. 

3. Kemampuan membangun pola hubungan dengan sesarna dan mampu memeliham 

peran-perannya secara fleksibel 



4. Kemampuan memperkaya ketrampilan dalam memahami potensipotensi 

keterbatasan dirinya, serta mencari penyelesai atas problem-problemnya secara 

kreatif dan mendapat persetujuan dari orang lain. 

5. Kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain dan mampu 

memandang dirinya dan orang lain. 

Tanda- tanda kematangan emosi menurut Walgito, yaitu : 

1. Orang yang telah matang emosinya dapat menerima baik keadaan orang lain seperti 

apa adanya, sesuai dengan keadaan obyektihya. 

2. Orang yang telah matang emosinya pada umumnya tidak bersifat impulsif. 

3. Orang yang telah matang emosinya d a p t  mengontrol emosinya dengan baik. 

4. Karena orang yang telah matang emosinya dapat berfikir secara objektif, maka dia 

akan bersifiit sabar, penuh pengertian dan pada umumnya matang emosinya 

mempunyai toleransi yang baik. 

5. Orang yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung jawab yang baik, 

dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami hstasi, dan dapat menghadapi 

masalah dengan penuh pengertian. 

Narna angggota kelompok 

1. R P P  

2. Y A  

3. L A Z S  

4. O F  

5. F R D  



Nama 
NIP 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Status Perkawinan 
Agama 
GolonganPangkat 
Jabatan Akademik 
Perguruan Tinggi 
Alamat 
Alamat Rumah 
Alamat e-mail 

CURRICULUM VITAE 

: Indah Sukrnawati, S. Pd., M. Pd 
:197811152008122001 
: Padang, 1 5 November 1 978 
: Perempuan 
: Kawin 
: Islam 
: IIIbl Penata Muda Tk. 1 
: Asisten Ahli 
: Universitas Negeri Padang 
: Jl. Prof. Dr. Hamka Air tawar Padang 
: Jl. Gajah IV No. 1 1 Air Tawar barat Padang. 
: i.watsan@,vahoo.co.id 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun 
Lulus 
2002 
2006 

PENGALAMAN MENGAJAR 

Program Pendidikan (diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor) 

Sarjana 
Magister 

Tahun 
2009 

20 1 0 
20 12 

Perguruan Tinggi 

UNP 
UNP 

Jenis Pelatihan 
Pelatihan Bahasa Inggris 

Pelatihan PEKERTI-AA 
TOT/Fasilitator P3N-KC 

Jmsan 

BK 
BK 

Mata Kuliah 

Teknik Laboratorium 1 
Teknik Laboratorium 2 
Dasar Logika dan Penulisan Ilmiah 
PLBK di Sekolah 
Perkabangan Peserta Didik 

Profesi -Kependidikan 

Pengajaran Psikologi dan BK 

Penyelenggara 
Lembaga Kursus 
Elfas- Pare Kediri 

(Jawa t i m e  
UNP 
UNP 

Institusil 
Jurusan 

BK 
BK 
BK 
BK 

UNP 

UNP 

BK 

Jenjang 

S 1 
S 1 
S 1 
S 1 
S 1 

S 1 

S 1 

Jangka waktu 
9 Juni- 9September 2009 

12-17 Juli 2010 
3 1 Oktober- 2 November 

201 1 

SemtTh Akademik 

Januari-Juni 2009 s.d 2012 
Januari-Juni 2009 s.d 201 2 
Januari-Juni 20 1 2 
Januari-Juni 201 0 s.d 201 1 
Januari-JunIZO10 s.d 2012 
Juli-Desember 201 0 s.d 20 12 
Juli-Desember 201 0 s.d 2012 
Januari-Juni 201 1 s.d 2012 
Juli-Desember 201 0 s.d 2012 



PENGALAMAN PENELITIAN 

Pendidikan Anak Berbakat 
Manajemen Pelayanan BK 
Profesi Kependidikan Khusus BK 
Layanan BK 1 
PLBK Luar Sekolah 
Komunikasi Antarpribadi 

Pembelajaran dan Tutorial Akademik 

S 1 
S 1 
S 1 
S1 
S 1 
S 1 

Tahun 
201 1 

pada Mata Kuliah PPBK 
Pemanfaatan Dinamika Kelompok 
dalarn perkuliahan PPBK untuk 
Meningkatkan Hasil Belaj ar 
Mahasiswa 

Judul Penelitian 
Integrasi berbagai Media 

Jabatan 
anggota 

BK 
BK 
BK 
BK 
BK 
BK 

I Kompetisi (PHK) 

Juli-Desember 201 0 s.d 20 12 
Juli-Desember 201 0 s.d 201 1 
Juli-Desember 201 0 s.d 2012 
Juli-Desernber 20 12 
Juli-Desember 20 10 
Juli-Desember 20 10 s.d 20 1 1 

Kompetisi (PHK) 

KARYA ILMIAH 
Judul 

Implementasi Media Pembelajaran dan 
PenerbitIJurnal 

Prosiding Konvensi Nasional 
~utorial  Akedernik dalam ~erkuliahan 
Pengajaran ' Psikologi dan Bimbingan 
Konseling 

dingan Jabatan 
Konseling USIM 

XVII ABKIN 

KONmRENS~SEmAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Jabatan 
peserta 

peserta 

- 
Tahun 
2009 

2012 

Judul Kegiatan 
Seminar Pengembangan 

Kurikulum 
Seminar internasional BK 

Tempat 
Kelurahan ikur koto Lubuk 

Minturun 
PGRI 1 Padang 

SMA Negeri 1 Padang 

SMA Semen Padang 
Poltekes padang 

UNP 
Program MM UNP 

SMA Negeri 12 Padang 

Tahun 
2010 

201 1 
201 1 

201 1 
201 1 

201 1 
2012 

P 

2012 

Penyelenggara 
FIP UNP 

Kerjasama Jur. BK 

Jenis.Mama Kegiatan 
Sosialisasi Peranan BK dalam Kehidupan 

Masyarakat 
Tes Penjurusan Siswa Kelas X 

Tes Psikologis dalam Rangka Seleksi Siswa 
RSBI 

Psikotes untuk Penjurusan siswa 
Tes Psikologis Seleksi Calon Mahasiswa 

Poltekes 
Psikotes Pegawai/Karyawan UNP 

Tes Potensi Akademik(TPA) calon mahasiswa 
program manajemen 

- 

Tes penjurusan siswa 



PENGELOLAAN INSTITUSI 

PERANAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Jabatan 

I Anggota I 
d 

Laboratorium Pengajaran Jurusan BK 

Institusi (universitas, jurusan, laboratorium, 
manaiemen sistem informasi akademik. dll) 

20 1 1 - sekarang 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan 
apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

Tahun 

Tahun 
201 1 
2012 
2012 

PENGHARGAANJPIAGAM 

Padang, 17 September 20 12 
Yang menyatakan, 

Jenis/Nama Kegiatan 
Lomba Bimbingan kelompok 
Lomba Bimbingan kelompok 

Seminar intemasional oleh 
mahasiswa M.K Profesi 

khusus BK 

Peran 
Anggota dewan juri 
Anggota dewan juri 

Dosen pengarah 

Indah Sukmawati 

Tempat 
UNP 
UNP 
UNP 

Pemberi 
BEM UNP 

Tahun 
201 1 

Bentuk Penghargaan 
Juri Debat Mahasiswa Redonal Sumatera 



CURRICULUM VITAE 
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Nama 
Tempat & Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 
NIP 
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Alamat Rumah 

Agama 
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Hobi 
Kesehatan 

Berat Badan 
Tinggi Badan 

Status Pemikahan 
Nama Suami 

Anak 

Prof. Dr. Neviyarni S., M.S. 
Bukittinggi, 9 November 1955 
Perempuan 
19551109 198103 2 003 
Pembina Utama Madya/ IV c 
Guru Besar 
Dosen 3urusan BK FIP UNP 
Jur. BK FIP UNP, JI.Prof. Hamka, 
Kampus UNP Air Tawar PADANG 
31. Gajah VI No. 4A Air Tawar Padang 
HP. 08126628129 
E-mail: neviyarni-550 yahoo.com 
Islam 
Indonesia 
Diskusi 
Bai k 
59 kg 
155 cm 
Meni ka h 
Prof. Dr. Sufyarma M., M.Pd. 
1. Sri Aktaviyani, M.Si. 
2. Furqanul Hamdi 

Riwayat Pendidikan 

Doktor Pendidikan Program Studi Bimbingan dan 
1998-2003 Konseling, Program Pascasa jana UP1 

(lulus 2003) 

Magister Sain Program studi Psikologi PPs UNPAD 
1987-1990 (lulus 1990) 



Sarjana Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling R P  
1978-1980 IKIP Bandung (lulus Desember 1980) 

Sajana Muda Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling RP 
1975-1977 IKIP Padang (lulus Desember 1977) 

Sekolah Lanjutan Tingkat At;as Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun 
1973-1975 (lulus Mei 1975) 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun 
Pertama (lulus Desember 1972) 

1969-1972 

Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri No. 8 Bukittinggi 
1962-1968 (lulus Desember 1968) 

Pengalaman Kerja 

Dosen Jurusan Bimbingan dan SK Mendikbud Indonesia 
Konseling FIP UNP 

1981- sekarang 

Ketua Laboratorium SK Rektor IKIP Padang 
Jurusan Bimbingan dan 

Konseling FIP UNP 
1990-1998 

Konselor pada Unit Pelayanan SK Rektor UNP 
Bimbingan dan Konseling 

(UPBK) UNP d 

1984-sekarang : vL!~lg P @ F ~ S ~  I': v,? I 
F . , r  -,- -. n 

I I !.L I ~ I \ \ ! ,  ,, y7rr?r - \ i - 
_ _  - 

Pengalaman dalam Penelitian 
dan Karya Ilmiah 5 tahun 
terakhir 

Penelitian Kola borasi Konselor dengan ~ 

Widyaiswara dalam Peningkatan Mutu 
Pem be lajamn Penelitian Tindakan Kelas 
pada Di Hat TOT Calm Widyaiswara 
di Pusdiklat Reqional Bukittiggqi. 2047. 



CURRTCUL UM MTAE 
- IDENTITAS DIRI 

Nama 
Nomor Peserta 
NIP/NIK 
Tempat dan ~anggal  Lahir 
Jenis Kelamin 
Status Perkawinan 
~ g a m a  
Oolongan/Pangkat 
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RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

' Tahun Program' Peudidikan Perguruan Jurusanl Bidang 
Lulus (dipIorna,sarjana,magister,spesialis, Tinggi Studi 

dan doctor) 
1986 Sarjana Perididikan (S 1) KIP  Padang Bimbinga'n dan 

Konseling 
2000 Magister Pendidikan (S2) Un iversitas Bimbingan dan 

Negeri Padang Konseling. 
2003 Pendidikan Pmfesi Konselor Universitas Bimbingan dan 

Negeri Padang Konseling 

Tahun Pelatihan Penyelenggara . 

2009 Pelatihan Trauma Konseling Pasca Gempa Depdilcnas RI bekerjasama 
Sumbar 30 September 2009 dengan UNP 

2006 Pelatihan Trauma Konseling Pasca Gempa Pemda sumbar dan UNP 
Sumbar (Tanah datar,.Agarn, Padang Panjang dan 
Solok) 

2005 Pelatihan Program Trauma Konseling Tanggap Dikdamien, Posko Operasi 
Damrat Pasca Bencana di Kabupaten Aceh U t m  Perncanaan dan 
&hoksemawe), Propinsi Nanggroe Aceh Penanggulangan Pendi- 
Darusssalarn dikan Pasca Bencana 



2004 

2004 

2003 

PENGALAMAN ~ N G A J A R  

TOT Trauma Konseling Pans Tsunami Aceh di 

Pelatihan Pendamping Pmbinaan Pendidikan 
Khusus Trauma Konseling di Propinsi Nanggroe 
Aceh DarusssaIam di Medan, 5 d d  8 November 
2004 

Pelatihan program Asesmen dan Tutorial 
Akademik Mahasiswa (ATAM),di Jokjakarta dan 
Surabaya 

Mata Kuliah 

Wawasan Dasar BK 
Pengajarm Psikologi dan BK 
Perkembangan Peserta Didik . 
Profesi Kependidikan 
Pendidikan Anak Berbakat 
Komunikasi dalarn Keluarga 
PLBK I di Sekolah 
PLBK TI di Luar Sekolah 
PL Kependidikan 
Teknik Labor Konselihg I 
Teknik Labor Konseling LI . . 
Belajar dan Pembelajaran 
Pennasalahan dan Kode Etik BK 
Program & Praktik Konseling 
Perorangan 

Pmpinsi NAD, Kab, Nias 
dan JBK UNP 
Dikdasmen, JBK UNP dan 
FKlP Unsyiah 
Jurusan Bimbingan dan 
Konseling FIP UNP 
beke jasama dengan 
Jurusan Ilmu Pendidikan 
FKIP Universitas Syiah 
Kuala 
Bagpro P2TK Di jen  Dikti 
Depdiknas 

Tahnn 

2007 

2006 

2004 

PENGALAMAN PENELITIAN 

Jenjang 

t 

S 1 
S I 
S 1 
SI 
S 1 
SI 
S 1 
S I 
SI 
S 1 
SI 
SI 
S I 

S I 

Jabatan 

Anggota 

Ketua 

Ketua 

~ u d u l  Penelltian 

Pengaruh Konsep Dii  dm K6uasa.n Peran 
dengan Upaya Pemberdayaan Keluarga di 
Kecarnatan Pading Utam Kota Padang 
Peningkatan Kualitas Pmbelajaran dengan 
Asesmen clan Tutorial Akademik Mahasiswa 
dalam Mata Kuliah Pengajaran Psikologi 
clan BK Jurusan BK FW UNP 
Pelaksanaan Program Asesmen dan Tutorial 
Akademik Mahasha dalam Mata Kuliah 
Wawasan Dasar Bimbingan clan Konseling 

Samber Dana 

Di den Dikti 
Depdiknas 

Proyek SP 4 ‘3 . 
Dyen Diknas 

- 
Proyek P2TK dm 
LPTK.(UNP) 

Institusi/.Jurusan/ 
program 

BK 
BK 

U N P  
UNP 
BK 
BK 
BK 
BK 
BK 
BK 
BK 

UNP 
PPK BK 

PPK BK 

Tahun . . . sd 

1987- 201 0 
1987-20 10 
1987-2010 
.I 987-1998 
1997-2002 
1997-2001 
1 998-20 10 
1998-20 10 

201 0 
1987-2009 
1987-1 998 
1987-2010 
2004-20 10 
2004-2009 
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