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Abstract

Stress can arise as a result of pressure or tension that comes from dissonance
between a person and his environment. Stress is an adaptive response to an
external situation that results in physical and psychological aberrations. The
result, too much stress can threaten a person's ability to face the environment,
which ultimately disrupts his daily life. For that needed a therapy that can help
in reducing the impact of stress. One of the therapies that can be used is color
therapy. Color therapy is one of the non-pharmacological therapy that can
reduce stress. Therapy is created because it is based on the assertion that each
particular color contains healing energies. The effect of color affects the work of
the sympathetic nerves parasympathetic, and improves mood. Color therapy
provides an element of relaxation, which from various studies of relaxation can
reduce anxiety or anxiety in individuals.
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Abstract  
In Indonesia, sending your children to daycare is not the primary choice for 

working parents. In most cases, the parents are still able to afford a household 

assistant. They may also have some family member they can ask to take care of 

their children. This is not the case with workers in the palm oil plantations. The 

palm oil companies provide children day care as part of their facility for the 

workers.    However, the condition in the day care centers are far from meeting 

the standards set for the establishment of children day care centre set by the 

Indonesian government regulation No. 58 of 2009.   Improvements are still 

needed, such as: more or additional facilities, trained caretakers to help the 

children grow and develop well – the development of the children’s social and 

emotional aspects and the development of their psychomotor (for children aged 

0-5 years old). 
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Introduction 

Sheila B. Kamerman (2007: 1) Early childhood education and care are services for children under 

compulsory school age. This involves  elements elements of both physical care and education. Apart 

from the critical contribution of early childhood education and care to cognitive stimulation, 

socialization, child development, and early education,  the existence of day care centers is an essential 

service for working parents. 

In the National Education System Act number 20 of 2003 in Article I in point 14, early childhood 

education is defined as a coaching effort aimed for children from birth up to the age of six. This effort 

is undertaken through the provision of educational stimuli to assist the growth and development of 

the body and the spirit so that children are ready to experience a more advanced education. This is 

confirmed by the publication of RI Law No. 11 of 2012 on child protection system. Article I paragraph 

2 states that child protection consists of all activities to guarantee and protect children and their rights 

in order to live, grow, develop, and to participate, optimally in accordance with human dignity, and 

to have protection from violence and discrimination.  Chapter IV of article 25 regulates that it is the 

obligations and responsibilities of the community towards child protection to be carried out through 

community role activities in the provision of child protection. 

The caregivers taking care of   the children in palm oil plantations are generally caregivers who do 

not have sufficient educational background that is specific to child development. What the caregivers 
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do know is that they have the time, they are concerned about children they have to care. Another 

point to consider is that these caregivers are not profesionally accommodated.  

What are the fundamental issue of effective childcare centers (TPA) to care for children aged 0-5 

years old in oil palm plantations? 

Method 

This research is qualitative in nature. Data are collected through field observations (visiting and 

taking notes directly in palm oil plantations).  Additional data are gathered through interviewing two 

informants: a child who live in the plantation and a teacher who does not want to leave his child in 

the plantation. 

Results and Discussion 

One article in Kompas ( August 6th edition) (2017: 12) describes that a day care center is an 

organized effort to take care of children outdoors for several hours. Child care facilities (the 

programs, staff and the procurement of equipment) are designed to help working parents. 

The non-formal children day care center is a part of the development of early childhood education.  

The Standard Education Office for Child Care (TPA) issues a technical guidance publication which is 

titled as a Child Care Park. In the technical guidance published by the Standard Education Office for 

Child Care (TPA) is called a Child Care Park (TPA). However, for working parent, the children day 

care centers are more popular in the community as an alternative to TPA. the more familiar in the 

community is a daycare (TPA) to be an alternative child care for working parents. 

Plantation-Based Farming Park (TPA) is an educational service as well as the care and social 

welfare of children from age zero  up to the age of six that is held in the plantation area, the purpose 

of which is to provide services related to the fulfilment of the rights of the child to grow and develop, 

to obtain protection and compassion, and the right to participate in the social environment, which 

parents may have forsaken because of the work in the plantation area (Technical Guidelines for TPA, 

2011, pp. : 13) In the Technical Guidance of Establishment of a day care center in 2011 the socialization 

of the National Education Office describes the following principles: so that the TPA meets the needs 

of the child to experience growth and development, which means paying attention to the following 

tenets: they are oriented to the needs of the child, the need to be recognized, development of the child, 

according to the uniqueness of each individual, the learning activities are done through games, the 

child learns from the concrete to the abstract, the child is considered as an active learner, the child 

learns through social interaction, the center provides an environment that supports the learning t to 

stimulate the emergence of creativity in developing children's life skills, using a variety of media 

sources. Therefore, the children learn according to their social cultural conditions, while at the same 

time involving the parents 

The one facility for the parents staying and working the oil palm plantation is a the day care center 

(TPA) because generally, in the plantations, only the husbands or the wives work (only one parent 

work). The day care center is one supporting facility provided by the company.  Therefore, these 

working parents do not hire household assistants. Another reason for not hiring household assistants 

is that these parents do not have ability to afford having household assistants. Therefore, it is better to 

make use of the children day care center facility provided by the company.  

It can be concluded that day care is a place that provides opportunities for child growth in terms 

of: socializing, making sense of comfort, and provide opportunities for children aged 0 - 5 years 

experienced optimal development, in accordance with the task of development. 

Panolih's review (2017: 12) states that the main advantages of day care and the factors under 

consideration in using day care as follows: 
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Figure 1. Benafit  Day Care 

The day care center is a place that has been managed to meet the standards set by the government, 

33 respondents (8.1%) suggest more secure education, 133 respondents (29.8%) statethere is a sense of 

safety leaving their children in the day care center and 161 respondents (34.9% ) state that there is a 

guarantee of security. This is considered to provide benefits entrusted in the day care center. 
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Figure 2. Consideration  Day care 

Panolih’s review published in Kompas lists the  considerations of the respondents to choose day 

care center, as shown in figure 2. The results state that 14 respondents (0.3%) take into consideration 

the  distance between the plantations and their place residence, other respondents (7.8%)  take cost  

into consideration, 41 respondents (8, 6%) consider the available facilities, 164 respondents (35.9%) list 

the quality of the caregivers, while 165 respondents (35.9%) think about the security in the day care 

center. However, one must remember that the above results are the perception of respondents 

regarding children day care center in Jakarta and other big cities in Indonesia. The article does not 

present the results regarding children day care center in palm oil plantations. 

Portraits of children day care center (TPA) in oil palm plantations are not yet available and 

considered as the technical guidance provided by the government, in this case the Education Bureau. 

Children day  care (TPA) or non-childcare as specified in the technical guidelines are places where 

children are trusted in the custody of their parents for as long as 6 hours. They are entrusted with 

what parents have prepared for -- what they need, such as food, clothing change and other necessities 

according to the needs of the child. In the  In the children day care centers existing in palm oil 

plantations, the caregivers’ task is only to accompany the children. 

There are other real and observable conditions, such as: the room is not large enough and does not 

match the  the number of children they are taking care of. Other conditions include the playing 

facilities which are very limited, and the caregivers who generally do not have sufficient educational 

background on parenting. They are nurturing just because they have a conscience and they have the 

time to accompany the children while the parents are working. From the observation it is found that a 

teacher does not leave his or her children in the children day care centers. 
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Tabel I. Observations and Interview 

No. Aspect Observations Interview 

Informant I Informant II 

1. Caregiving 

and 

caregivers 

There are only two 

caregiver and 25 children to 

carer for. The caregivers do 

not have a proper training 

in the field of child 

development. The 

caregivers are usually 

mothers who cannot work 

in the plantations anymore.     

One caregiver for 20 

children. The 

caregiver is mean. She 

is not suitable to 

become a caregiver.   

The number of 

caregivers do not 

match the number 

of children. The 

caregivers do not 

match my 

perceptions of a 

caregiver or a 

teacher.    

2. Facilities The room is too small, not 

matching with the number 

of students using the room. 

Too small because the 

children are many. 

Too packed for 

twenty students 

inside together in one 

room.   

No extra room for 

the children to take 

a rest because all 

activities are done 

in the room. 

  There is only a swing and 

no other playing equipment. 

No stationery or other 

supporting facilities for the 

children to play and spend 

time with. 

No playing facilities Facilities are very 

limited, no space 

for the children to 

play   

3. Security The children are safe and 

secure because the 

environment is inside the 

site of plantations, close to 

the workers and the 

children can go with the 

parents to the plantations. 

I did not understand 

it at the time; 

however, i know that 

the safest place for me 

when my parents are 

working is the day 

care center (TPA) 

Very limited 

security; hard for 

the caregivers to 

accompany 

children of 

different ages and 

needs. 

4. Cost No cost spent to pay for the 

caregivers and the centers 

as it is part of the company’s 

facilities. 

For a year, I did not 

have to spend 

anything because 

even for food is 

provided from home. 

No expense 

because it’s from 

the company.   

5. Distance The day care center is 

nearby  or inside the 

company’s compound.   

In the plantation. Distance is not a 

problem. It’s inside 

the site of the 

plantations.   

 

From the observations and the interviews with informant number one and number two, the 

researcher finds that there are similar perceptions relating to the five aspects of concerns regarding 

the situation in the palm oil plantations, namely: care, facilities, security, financing and distance. The 

caregivers do not have an educational background on children, and there are no special briefings 

related to their duty in  child care. Caregivers do their jobs because they are mostly mothers and 

middle-aged females. Caring for parenting is based only on motherhood instincts and experiences. 
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The number of caregivers with children placed in the children day care centers (TPA) is not 

equivalent. The distances from the children day care centers to the homes of the parents also vary.   

Informant I talked about his childhood living in anoil palm plantations. Informant I states that life 

in the plantation is not a “fun” life. However, that is the reality. The father worked as a foreman in the 

oil palm plantations and the mother also worked. He states that his childhood was spent in the 

plantation for both his parents worked. He recalled that he did not have any freedom to play because 

the plantations lack playing facilities. There was not any playing equipment, limited space of rooms, 

not matching with the large number of children the day care center have to accommodate. One 

caregiver has to take care of 20 children – the caregivers who do not have proper educational 

background (lack of understanding of developmental tasks). His condition is still the same to this 

day. After he finished his education from the oil palm plantation. It is, of course, preferable if the 

caregiver is equipped with an understanding of child development, so the children like the day care 

center and have a happy memory of the plantations. The children who are entrusted in the day care 

centers perceived the places as unconfortable sites; however, they do not have any othe choice.   

The opinion of Informant no 2 is similar to the opinion of informant no. II. For the informant, the 

day care center is the last option. He would not leave his children in the plantations because the 

situation is below standard. He informed that often the teacher takes the children to the school insted 

of the day care center because there were too many children and too little space for the number of 

children. Safety is, of course, cannot be guaranteed. The students are not put into certain classification 

(considering the difference in age and condition). Add to that, the caregivers’ lack of education to suit 

the work. The caregivers are only mothers.  

For the informants, distance is not a problem because usually the day care center is placed within 

the plantations. Cost is also not a problem for the companyies give free facilities of day care center for 

the workers. This is how children day care centers in the palm oil plantations are different from those 

in Jakarta. Parents usually have to spend a great amount of money for day care center; however this is 

not the case for parents working in the palm oil planations. This is an advantageous side of the 

matter, if the parents have to utilize the children day care center facility. 

Conclusions 

Children day care centers  (TPA) in palm oil plantations have not been effective in achieving their 

predetermined objectives, such as: educational background care, minimal facilities, insecure and non-

optimal security in accordance with children's rights to grow and and be protected.  However, these 

day care centers are still needed.   

There are a number of reasons behind the ineffectiveness of the children day care centers in the 

palm oil plantations: 1. the number of caregivers which does not match the large number of students 

placed in the day care center, 2. the facilities in the day care centers are also insufficient and are not 

appropriate with humber of children and their age, 3. the size of the rooms also need improvement. 

However, the positive side of these children day care centers is  the positive relationship between the 

parents and the caregivers.   Still, the children do not find the day care centers favorable.  For that, the 

oil palm plantations need to improve the conditions of these day care centers so that the children are 

excited about being in the day care centers. The caregivers should also be given sufficient trainings to 

give the children a sense of comfort for every child who is entrusted. The company needs also to 

provide a decent room for the children.  If these needs are met,  the children in the day care centers 

will have the opportunity to perform developmental tasks in accordance to his age. 
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Abstract  
The research method that will be used in this study is qualitative research, 

because it will emphasize on Social Rehabilitation to ODHA (people with HIV / 

AIDS) in the effort to formulate the assistance of social rehabilitation to PLHA. 

The effectiveness of ODHA assistance program guidance conducted by Yayasan 

Bina Muda Gemilang is done through the process of preparation of assistance 

in preventing and handling HIV/AIDS cases. The implementation of 

rehabilitation of ODHA is conducted in the outreach of the key 

populations/vulnerable groups infected with HIV/AIDS (Women Sex Workers, 

Transvestites, Gay, Men of Sex and Injecting Drug Users).and evaluation of 

rehabilitation of ODHA is a process used to measure the failure rate, during the 

follow-up from Yayasan Bina Muda Gemilang. 

 

Keywords: Mentoring, ODHA, Social Rehabilitation.  
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Introduction 

One of the most serious events that can happen to an individual related to his health is suffering 

from a disease that threatens the safety of the soul. Human Immunodeficiency Virus and Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (HIV / AIDS) is one of the diseases until now has not found the way of 

healing, so that HIV / AIDS is often regarded as a dangerous disease and tends to shorten the life 

expectancy of individuals who suffer from it (Nursalam & Kurniawati, 2007) 

The HIV / AIDS epidemic has swept across the world. The disease spreads rapidly without 

recognizing the borders of the State and all layers of the population. Hawari (2006) mentions that the 

problem of HIV / AIDS has become a global effect with the speed of spreading very rapidly. The 

World Health Organization (WHO) identifies this disease as the most deadly epidemic in history and 

anticipates this by establishing a Joint United Nations Program on HIV / AIDS and establishing 

December 1 as World AIDS Day. 

Every day worldwide more than 6800 people are infected with HIV and more than 5700 people 

have died of AIDS, mostly because of inadequate access to prevention and health services 

(www.unaids.org). 

mailto:sholih_60@yahoo.co.id
http://www.unaids.org/
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Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus that infects cells of the human immune 

system and disrupts its function. This viral infection results in a continuous decline in the immune 

system, resulting in a deficiency of the immune system. The immune system is deemed to be deficient 

when the system can no longer perform its function of fighting infections and diseases of people 

whose immune deficiency becomes more susceptible to various infections, which rarely infect people 

who are not immune deficient. Diseases associated with severe immune deficiencies are known as 

"opportunistic infections" because they involve a weakened immune system. 

Cases of HIV / AIDS in Indonesia are increasingly showing an increase. The Directorate General of 

Disease Control and Environmental Health at the Ministry of Health reported that 26,483 AIDS cases 

with 5.056 cases of deaths were reported cumulatively between January 1987 and 30 June 2011. Rapid 

increases in the number of additional HIV / AIDS patients were reported in the April quarter up to 

June 2011. 

Being diagnosed with HIV is one of the most serious events in an individual's life. Feelings of fear 

and helplessness generally appear as a result of medical diagnosis related to certain diseases (Baum & 

Maudy, 2004). Therefore this event can be categorized as a traumatic event. Individuals feel as if their 

lives are threatened. For most individuals who have recently received a positive HIV diagnosis, it is 

considered the same as death. Individuals infected with HIV / AIDS are often referred to as People 

with HIV / AIDS or ODHA. ODHA is a term for people who have been infected with HIV / AIDS. 

HIV is an abbreviation of the Human Immunodeficiency Virus that can cause AIDS by attacking 

white blood cells that can damage the human immune system that ultimately cannot survive the 

disease even though very mild. White blood cells are indispensable for the immune system. Without 

immunity then when the disease is attacked our bodies do not have a protector. The impact is that the 

person can die only exposed to common cold. 

AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome, which is the effect of HIV virus 

proliferation in living organisms (Utomo, et.al., 2013). HIV virus takes time to cause deadly and very 

dangerous AIDS. To be AIDS takes a long time, which is a few years to become a deadly AIDS. But 

once confirmed to be AIDS, then the remaining life time is only a few years. 

If a person has been declared HIV / AIDS then not only physical decline, but also psychological and 

social are also affected (Utomo, et.al., 2013). Physically, people living with HIV will become very 

susceptible to disease because of the decline in immunity in the body. The appetite of PLWHA is 

decreasing so it is prone to loss of drastic weight which will greatly change its appearance. In 

addition, the decline in physical conditions will also affect the decline in productivity of people living 

with HIV in their daily life. 

Psychically, people living with HIV can do a negative stigma against themselves (Latifah, et.al., 

2014). HIV and AIDS still has a frightening image among the people, especially in people living with 

HIV, in addition to its mode of transmission, AIDS is considered a death penalty. People who are first 

diagnosed with HIV and AIDS often feel depressed, scared, upset and broken. 

 

Methode 

The type of research that will be used in this study is qualitative research, because it will 

emphasize on Social Rehabilitation on ODHA (people with HIV / AIDS) in the effort to formulate the 

assistance of social rehabilitation to ODHA. Where by using qualitative method, will in deeply study 
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condition of ODHA or ODHA profile and in more depth will be studied problem and requirement of 

ODHA for further formulated of assistance which will be given. Therefore, in order to explore the 

problems and social conditions of ODHA, researchers will come directly and interact with research 

subjects or informants, conduct interviews with local leaders and who knows about PLHIV. Because 

this research is qualitative, the researcher will use the following qualitative research procedures or 

steps: 

1. Type of ResearchBased on the objectives, this research will use the description and explanation 

approach, because it will present a complete picture of social settings, namely processes, 

experiences and problems felt by ODHA. Based on the benefits, this research will use applied 

research, because it will try to formulate assistance to ODHA based on time dimension, this 

research will use case study, because the case is specific in the case of ODHA. And from data 

collection techniques, this research will use field research techniques, where researchers will 

observe and interact directly around the residence or village of people living with HIV. 

2. Researcher's RoleIn qualitative research, the role of the researcher is quite large, because what 

happens during the research should be described in the research report. To be able to enter the 

ODHA environment, the researcher will initiate the process of this research by preparing a 

formal research cooperation letter where the subject of research is located. 

3. Data Collection Procedures 

a.  Preparation 

b. Selecting Site and Getting Access 

c.   Start Research 

d. Build Rapport 

e.   Choosing Social Roles 

f.   Level of Researcher's Engagement 

g. Data Collection and Data Source Techniques. 

Data collection techniques in qualitative research that will be used by researchers are observation, 

in-depth interview and documentation study. Observation or observation is used to view and observe 

the activities and environment in which people living with HIV live with their families. Interview 

techniques to be used are unstructured interviews, where researchers will prepare interview guides, 

but the guidelines are not strict, because the informants will be given the opportunity to provide 

information beyond the questions that have been prepared researchers. And researchers can make the 

question "impromptu" in digging deeper information. While the documentation studies will study the 

literature surrounding community empowerment programs in general. 

 

Results and Discussion 

1. Research ResultsImplementation of assistance program of People with HIV AIDS (ODHA) at Bina 

Muda Gemilang Foundation 

a. The importance of outreach, assessment, and mentoring programs. The importance of the 

outreach, assessment and program planning process, prior to the implementation of assistance, 

is a process that determines the suitability of the program in the field, because programs that 

are inconsistent with the needs and counseling problems will have a worse impact on 

assistance in finding the sources of problem solving is being experienced. Based on the results 
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of research, the process of outreach, assessment, and planning is a continuation of the previous 

process of preparation and introduction process. The mentoring process basically sees and 

places assistance as an individual who is very aware of what causes him to be problematic and 

what effects he feels, therefore seeking "from", "by" and "for assistant" assistance to be 

important. 

b. Cooperation between assistants in the outreach, assessment, and mentoring program. Based on 

the results obtained, described that the relationships involved in performing roles and tasks 

between the field coordinator (outreach worker) and case manager, are very friendly and need 

each other. This relationship is manifested in the form of cooperation with each other open and 

provide information about the development of psychological assistance and assisted behaviors, 

and help each other in carrying out its roles and duties, such as helping other companions who 

have difficulty doing outreach to assistants. Cooperation formed by assistants and case 

managers, related to the outreach, assessment and planning process, can create new 

relationships among fellow assistants with assistants, assisted counselors, assisted by 

assistants, so as to have no difficulty meeting with counselors, can express their opinions 

directly to the companion. Because the main thing for a counselor is to provide convenience to 

the beneficiary by providing or providing the opportunities and facilities needed assisted to 

overcome the problem. 

c. Supporting facilities for outreach, assessment, and mentoring processes. 

Outreach, assessment and program planning conducted by Yayasan Bina Muda Gemilang 

(BMG), centered in Tangerang District. The process of these activities, generally utilize the 

bedroom assisted in each guesthouse. The reason for determining the assisted room as the 

place to carry out the outreach and assessment process, and the planning of the mentoring 

program, is caused by the request of the assistant, who does not wish everything done with the 

companion, known by fellow sex workers, in one homestead. In addition to the chamber, the 

outreach, assessment and planning process is done in a special room within the house, chosen 

by the assistant with the consent of assistant. It is the companion and accompaniment of 

program planning. The effectiveness of guidance counseling program People with HIV AIDS 

(ODHA) in Bina Muda Gemilang Foundation The guidance of this program begins with the 

preparation process which is the initial stage in a series of mentoring activities to the 

community as well as the individual as the person with the problem of malfunctioning well in 

fulfilling the needs of his life. According to Sumantri (Head of BMG Foundation) preparation 

includes two activities, namely human resources preparation as implementer of work program, 

and field preparation as location of program implementation and have target will be 

empowered. The process of preparation of assistance in preventing and handling cases of HIV / 

AIDS, by Yayasn Bina Muda Gemilang, implemented in various forms, namely: (a) including 

outreach worker in every advisory and seminar activity, (b) recruit an outreach worker based 

on formal criteria and procedures, and, (c) see the background of the companion (outreach 

worker), it is intended that the companion selected / recruited as a companion in the field will 

be able to understand and perform roles and duties well. 

2. Implementation and Evaluation of the Rehabilitation of People Living with HIV / AIDS (ODHA) at 

Yayasan Bina Muda Gemilang. 

a. Implementation of Rehabilitation of ODHA in Yayasan Bina Muda Gemilang FoundationThe 

implementation process of ODHA rehabilitation is a continuation of some previous process 
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that is preparatory process, introduction, outreach, assessment, and program planning that has 

been done by Tangerang District BMG companion in the field. The process of implementation 

of assistance is started by the companion by executing the agreement result together. The result 

of the agreement between the assistant and the assistant is a mutual agreement and will be run 

jointly. The accompaniment of this assistance was conducted by each assistant based on his role 

and duties in the field, by starting to provide information about HIV / AIDS and STIs, VCT, 

discussing communication and information media (IEC), Prevention materials, risk assessment 

and risk reduction planning, skills and condom negotiation. 

b. Activities undertaken by Yayasan Bina Muda Gemilang 

a) Routine Activities 

1) Key population outreach / Vulnerable groups contracting HIV / AIDS (Female Sex 

Workers, Transvestites, Gay, Male customers of Sex and Injecting Drug Users. 

2) Provide information and education about HIV / AIDS, Sexually Transmitted Infections 

(STIs) and Drugs For a safer behavior change to avoid HIV / AIDS transmission. 

3) Promotion of 100% condom use in high-risk groups by providing condom prevention 

media. 

4) Referring Group at risk of high risk of health care such as examination and treatment of 

Sexually Transmitted Infections and Voluntary HIV counseling and testing (VCT). 

5) Mobile VCT (voluntary HIV counseling and testing) to Hotspots of High Risk Groups to 

find case findings and efforts to dismantle a case of HIV that has been buried so far 

known as the iceberg phenomenon. 

6) Assistance to People Living with HIV / AIDS (ODHA) to prevent transmission and 

improve the quality of life of ODHA 

7) Stimulant Activities 

a) Early prevention activities to youth and the general public through counseling and 

seminars 

b) Training of Trainers, training for trainers to produce reliable cadres in the effort to 

break the chain of HIV / AIDS transmission and the spread of Drugs. (a) Training of 

life skills and corporate authority for the community of PLWHA and other 

communities, (b) Networking Meetings with Community as well as with Stake 

Holder within Evaluation Process of Rehabilitation of ODHA in Yayasan Bina Muda 

Gemilang FoundationEvaluation process is the last process of a series of mentoring 

activities conducted by assistants and case managers. The evaluation process is the 

process used to measure the failure rate, the success and progress of the beneficiaries 

during the follow-up of Yayasan Bina Muda Gemilang Foundation. The evaluation 

process conducted by Bina Muda Gemilang Foundation consisted of evaluation of 

clinical examination result, intensity of distribution and condom use by assistant and 

customer, and pimp involvement in mentoring activity. Based on the results of the 

evaluation process research, not only conducted by Bina Muda Gemilang Foundation 

with the assistant, but involving partners such as government (social service), 

community leaders, pimps. The evaluation of the results of the implementation of 

mentoring based on the time specified, is intended to know the accuracy of 

mentoring, and impact on assistance. 

3. Discussion 

From the results of the above research, the discussion of this research will be described as follows. 
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a. Implementation of ODHA assistance program conducted by Yayasan Bina Muda Gemilang is 

done in High Risk Group contracted HIV / AIDS (CSW, Transgender, Gay and IDU's, and Male 

Customers sex). Physical development carried out in urban areas and small employment in 

rural areas, causing the flow of urbanization to major cities of Indonesia increased from year to 

year. 

Workers in industrial areas and physical development projects are dominated by men, while 

women's groups dominate domestic work. The dominance of one sex in every urbanization 

path shows that these immigrants live single and potentially high risk behavior. Improved 

transportation also has an impact on increasing population mobility. 

Migration between countries also needs to be taken into account as a potential entry of HIV 

into a country. The number of Indonesian workers working abroad increases from year to year. 

Most young people, with very little knowledge about HIV and AIDS.One important aspect of 

HIV prevention is directed at youth and adolescent groups. The fact that 57.8% of AIDS cases 

(2006) came from the age group of 15 - 29 years indicated that they contracted HIV at a very 

young age. This is in line with the fact that most drug users are teenagers and young adults. 

Nearly 30% of Indonesia's population is between 10 and 24 years old, and these should be the 

target of proper education and counseling so as not to enter into high-risk subpopulations. 

Early sexual contact carries a high risk of HIV infection. Many surveys reveal that most 

respondents stated that their first sexual experience started at a very young age (13-15 years). 

This information shocked many adults, including parents and teachers who often hindered the 

provision of information about sexual health and reproductive health to children at such a 

young age. Many other life skills and reproductive health programs directed at young people 

are focused on older age groups (SLTA); but this evidence shows the need to provide such 

information at a much younger age. 

Current statistics show that almost 60% of girls in the village do not go to school after 

graduating from primary school, so they will not get a life skills curriculum if they are given in 

junior and senior high schools. Given these facts, life skills education programs related to 

reproductive health and HIV and AIDS, both to schoolchildren and dropouts, need to be 

provided at the elementary level. 

b. The outreach, assessment, and planning process is a companion activity to obtain a data base 

on assistance, because with this assisted data base, the beneficiaries will get further assistance 

continuously. The process of outreach assessment and planning, is one unity and cannot be 

separated. 

c. The process of preparation of assistance in preventing and handling cases of HIV / AIDS, by 

Bina Muda Gemilang Foundation, is implemented in various forms such as involving the 

outreach worker in each advisory and seminar activities, recruiting an outreach worker based 

on formal criteria and procedures, see the background of the companion (outreach worker), it 

is intended that the companion selected / recruited as a companion in the field will be able to 

understand and perform roles and duties well. 

d.  Implementation of ODHA rehabilitation is done in the outreach of the key populations / 

vulnerable groups contracting HIV / AIDS (Women Sex Workers, Transvestites Gay, Male 

customers of Sex and Injecting Drug Users. 

Social support is an important element for the rehabilitation of people living with HIV / AIDS. 

According to Jacobson (in Orford, 1992), social support is a form of behavior that fosters 

feelings of comfort and makes individuals believe that individuals are respected, valued, loved 
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and that others are willing to give attention and security. Social support can be obtained from a 

variety of sources in a social network owned by the individual concerned. Kaplan (1993) says 

social support can be obtained through individuals who are known to be reliable, respectful, 

caring and loving in a social network. 

Based on the opinions in advance can be said that social support is not only from the people 

closest that has been known by patients such as family, friends, and other relatives. But social 

support can also come from other people such as social workers who are in NGOs, clergy or 

clerics, and members of certain communities that have never been known by the patient. There 

are five basic forms of social support that can be given and accepted by individuals (Orford, 

1992; Sarafino, 2006; Sheridan, 1992), namely: (a) Emotional support involving empathy 

expression, attention, encouragement, personal warmth, or emotional help. (b) Esteem support, 

this support occurs through positive expression of appreciation, encouragement, or consent 

with individualized ideas or feelings and positive comparisons between individuals and 

others. (c) Instrumental support is the provision of support that involves direct assistance, such 

as financial assistance or daily homework assignments. (d) Informational support ie support 

provided in the form of suggestions, rewards and feedback on how to deal with or solve 

existing problems. (e) Companionship support, ie support provided in the form of togetherness 

so that individuals feel as part of the group. Social support can provide physical and 

psychological comfort to the individual, it can be seen from how social support affects the 

incidence and effects of stressful circumstances. High stress and lasting for long or long periods 

can worsen the health condition and cause illness. But with the social support received by 

individuals who are experiencing or dealing with stress then this will be able to maintain 

endurance and improve individual health (Baron & Byrne, 2000). This condition is explained by 

Sarafino (2006) that interacting with others can modify or alter an individual's perception of the 

event, and this will reduce the potential for new stresses or prolonged stress. 

e. The implementation process of ODHA rehabilitation is a continuation of some previous 

process that is preparatory process, introduction, outreach, assessment, and program planning 

that has been done by Tangerang District BMG companion in the field. 

Jumali (in Wahyudiana: 2001) mentoring is a facilitation process undertaken by counselors who 

contribute to assisting, directing and finding ways to address issues. Referring to it, then the 

companion is a person who plays a role and seek the way to various problems by way of 

facilitating it. 

Friedman (Zaidin: 2010) defines the role is a set of behaviors expected in a person according to 

the social position given either formally or informally. Roles are based on prescriptions 

(provisions) and role expectations that explain what individuals must do in a given situation in 

order to meet their own expectations or the expectations of others regarding those roles. 

The role of the companion is a set of behaviors that are expected to help and find a way to the 

various problems faced by the client by way of accompanying him. Referring to Parson 

(Suharto, 2010), there are several roles that social workers can perform in providing assistance 

to ODHA. 

 

Facilitator 

Companion can function as a facilitator.The term facilitator comes from the word facility 

which means means. So facilitating means to provide means to achieve the goal. The tools are 

usually to facilitate the process of activities. Specific strategies for achieving these goals include 
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the provision of hope, reduction of rejection and ambivalence, the recognition and regulation of 

feelings, the identification and encouragement of personal forces and social assets, the sorting 

of problems into sections so as to be more easily solved, and the maintenance of a focus on 

goals and ways of achieving them. The facilitator acts as a facilitator by facilitating PLWHA to 

be able to handle the psychological and social pressure experienced. It is not easy for people 

living with HIV to accept the fact that they are suffering from the dreaded disease of many 

people. ODHA tends to blame the situation, cannot accept the situation. Many people living 

with HIV / AIDS feel anxious that they will no longer be accepted in their families, 

neighborhoods and communities and fear to welcome the future so that ODHA will no longer 

want to mingle, will not continue their education or even commit suicide. 

Most stress experienced by ODHA because they are facing an incurable disease that kills 

mainly young people, causing bad suffering with negative stigma. Alienation, insecurity, and 

fear about the future and the impact on personal and family relationships. In these situations, 

counselors have a role to facilitate the psychic pressure experienced by providing consultation 

services. Counselors help people living with HIV to try to accept their status so they are 

expected to keep themselves, their spouses, their descendants from the same disease. 

As a facilitator, counselors also play a role to motivate the sufferers, especially those who 

just know he contracted HIV / AIDS. Companions can evoke the spirit of PLWHA because 

although it cannot be cured but can be extended its life with certain drugs. Although it cannot 

cure, antiretroviral therapy can prolong the lives of HIV positive people and make them more 

productive lives. This therapy can reduce the amount of HIV virus by inhibiting the spread of 

the virus. Taking antiretroviral requires a high level of discipline. The medicine should be 

taken 12 hours once, should not be too late. This must be done every day non-stop, for the rest 

of his life. 

These drugs require consistency of ODHA itself. Therefore, the companion plays a role to 

motivate people living with HIV in order to strengthen their intention to get a chance to live 

longer. If ODHA does not have a good motivation on him then his condition will get worse. 

ODHA needs to be motivated in order to give birth to a new life, an opportunity to improve 

themselves and be able to live side by side with the community. 

 

Broker 

In a general sense, a broker seeks to maximize profits from the transaction so that clients can 

make the most profit possible. In the context of mentoring, the role of a broker is not much 

different from the role of brokers in the capital market. Thus there are three keywords in the 

implementation of the role as a broker, namely: linking, goods and services and quality control. 

Companion acts as a broker by connecting the needs of PLWHA with the resources around it. It 

is important for ODHA to find out what HIV / AIDS is like, where ODHA can get health care, 

and other HIV-related information. The companion plays a role in providing information or 

linking the information needed by the ODHA. Information about ODHA needs to be given 

well so that there is no misperception. For example the correct information is related to how the 

virus is transmitted. ODHA will not transmit the virus only through eating and drinking 

together, sharing common facilities such as public phones, public toilets and swimming pools, 

nudges, hugs and other daily activities or through sweat, and mosquito bites. As brokers, 

companions can also play a role in connecting ODHA with new sources of livelihoods if 

needed. At the household level, the presence of ODHA tends to increase health spending in a 
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household even the disappearance of income due to being excluded from work. Companions 

can provide information to ODHA related income generating programs. This is needed by 

ODHA and their families to reduce stress because of the decreased income. 

The role of the mediator is necessary especially when there are striking differences and 

leads to conflict between the various parties. Activities that may be undertaken in the 

mediator's role include behavioral contracts, negotiations, conciliation of third parties, and 

various conflict resolutions. In mediation, efforts are essentially aimed at achieving a "win-win" 

solution. 

The facilitator acts as mediator by mediating between ODHA and the environmental system 

that inhibits it. For example, to mediate between people living with HIV / AIDS with their 

families, friends, partners, or with the institution of work or education that dinaunginya. The 

environment around people living with HIV makes stigma bad, they assume that people living 

with HIV cannot live normally and lose their reproductive rights. Whereas if handled 

appropriately, people living with HIV can live normal and side by side with the surrounding 

environment. Therefore, the companion needs to be a mediator between people living with 

HIV and the environment. 

Transmission of this virus can indeed be born from an unhealthy lifestyle of people living 

with HIV, both the use of drugs, syringes alternately, and free sex. But it is not impossible for 

people living with HIV to get a blood donor from blood that already contains HIV virus or 

even innate from their parents. When the immediate environment of people living with HIV / 

AIDS knows their condition, it can be assured that not all can accept even tend to be ostracized. 

The reason for fear of contracting and actually growing in their anger because the pattern of life 

that is considered outside the norm. Whereas ODHA needs the help of people who understand 

the treatment and understand the psychic. Assistant to help ODHA create a positive 

environment, family and friends who come to realize the conditions that make people living 

with HIV does not suffer more. In addition, the companion helps to minimize the stigma of 

society so that people living with HIV can live side by side and mingle with the community. 

Companion can be a mediator between people living with HIV and the community. For 

example by holding a football match between people living with HIV and the ordinary people 

who is actually a way of mediate in a subtle way. After the match, this activity gives the 

message that the virus is not transmitted through sweat even when exercising together. 

Therefore, the companion can change the stigma of people who are afraid of contracting when 

meeting, touching, shaking hands with ODHA. That way, it is expected that ODHA and 

surrounding communities will be normal again as usual. 

 

Defender 

Counselors act as advocates by defending the right of ODHA to meet their needs such as 

from discrimination. ODHA have the same rights especially on education, health and 

employment. Counselors should defend ODHA from discrimination within the institutional 

environment in both educational institutions, institutions, employment and health institutions. 

In educational institutions, many ODHA children and children from ODHA who do not want 

to continue their education because they get different treatment from teachers and fellow 

students. Even worse, there are still many school institutions that do not want to receive 

ODHA for children or children living with HIV / AIDS to study at their institutions. 
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In employment institutions, many companies now require their applicants to conduct HIV 

diagnostic tests. If the result is positive, then the applicant is of course not accepted to work. 

Other actions are the unrestricted occupation of ODHA employees, unilateral dismissal, non-

employment benefits and so on. In health institutions there are still many discriminatory 

actions, although most health workers already have sufficient 

knowledge about HIV and AIDS. These discriminatory acts include health workers who do 

not want to make physical contact such as handshakes and basic physical examination with 

PLHIV, health workers do not want to take blood samples from people living with HIV and so 

forth for fear of contracting. 

 

Protector 

Companions play a protective role by protecting ODHA from situations that are vulnerable 

and unfavorable to people living with HIV, such as negative stigma. There are many negative 

stigma that ODHA get. According to Herek in Nurhayati, AIDS-related stigma is any 

suspicion, humiliation and discrimination directed against ODHA as well as individuals, 

groups or communities related to the ODHA. Counselors protect ODHA from discrimination 

that ODHA and people living with ODHA live in. Counselors need to protect ODHA from 

discrimination in individual environments such as ostracism or removal of ODHA to remote 

areas outside the city, exclusion of ODHAfrom family listings, as well as couples divorce 

demands. Counselors need to protect ODHA from discrimination in the community as well as 

in family environment, stigma and discrimination in the community, and discriminatory acts 

that previously existed such as ostracism, unwilling to shake hands or make contact with 

people living with HIV are still in the community. 

Counselors need to protect ODHA from discrimination in the policy environment such as 

policies stating that companies should not dismiss ODHA employees. In fact, until now there 

are still many cases of employees dismissed because of the diagnosis of HIV. Another policy is 

the prohibition of HIV testing on job applicants. In fact, there are still many companies that ask 

job applicants to take an HIV test first before being accepted for work. 

f. Evaluation of the rehabilitation of PLHIV is a process used to measure the failure rate, the 

success and progress of the beneficiaries during the follow-up of Yayasan Bina Muda Gemilang 

Foundation. 

Conclusions 

Based on the results of research and discussion that has been described in the previous chapter, 

then obtained the following conclusions. 

a. Implementation of ODHA assistance program conducted by Yayasan Bina Muda Gemilang is 

done in High Risk Group contracted HIV / AIDS (CSW, Transgender, Gay and IDU's, and Male 

Customers sex). The process of outreach, assessment, and planning is a companion activity 

performed to obtain the data base on assistants. The process of outreach assessment and planning, 

is one unity and cannot be separated. 

b. The effectiveness of ODHA assistance program guidance conducted by Yayasan Bina Muda 

Gemilang is done through the process of preparation of assistance in preventing and handling 

HIV / AIDS cases, implemented in various forms such as involving outreach worker in every 

mentoring activity and seminar, recruiting assistant (outreach worker) based on formal criteria 

and procedures, as well as looking at the outreach worker, it is intended that the chaperon chosen 

/ recruited as a field facilitator will be able to understand and perform their roles and duties well. 

The implementation of rehabilitation of ODHA is conducted in the outreach of the key 
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populations / vulnerable groups infected with HIV / AIDS (Women Sex Workers, Transvestites, 

Gay, Men of Sex and Injecting Drug Users.and evaluation of rehabilitation of ODHA is a process 

used to measure the failure rate, during the follow-up from Yayasan Bina Muda Gemilang. 
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Abstract 
Adjustment in school is a situation where students are able to act as it should be 

a student at the school. The fact there are still students who haven't been able to 

do such things.The research design used was experimental research models Pre 

Experiment, with the design of The One-Group Pretest-Posttest. The subject in 

this study are students of class X SMK N 6 Padang, which has the problem of 

self adjustment in school a lot of 10 students. Data collection methods using 

instruments of the self adjustment of students in the school. Data processing 

using descriptive analysis and Wilcoxon Test.The results showed that there is a 

difference of self adjustment of students in school before and after being given 

treatment in the form of approach to cognitive behavior therapy with an 

average pretest 152.3  and posttest 173.9. The approach of cognitive behavior 

therapy group setting effective to improve the self adjustment of students in the 

school. Based on the above findings, it is recommended to teachers of guidance 

and counseling approach to carry out cognitive behavior therapy group setting 

regularly so that students are able to self adjustment in school. 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kemajuan generasi di masa 

mendatang. Melalui pendidikan generasi muda dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

keterampilan serta sikap dan nilai. Tujuan pendidikan nasional merupakan kondisi ideal yang 

senantiasa diupayakan melalui proses pendidikan terutama di sekolah. Abdullah Idi (2011: 142) 

menjelaskan bahwa sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (murid) 

di bawah pengawasan pendidik (guru).  

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat siswa menjalani proses penyesuaian diri. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Ali & Mohammad Asrori (2014: 189) bahwa 

“sekolah dipandang sebagai media yang sangat berguna untuk mempengaruhi kehidupan dan 

perkembangan intelektual, sosial, nilai-nilai, sikap serta moral remaja”. Kemudian Fenzel, Blith 
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&Simmons (dalam Santrock, 2007: 106) menyebutkan bahwa sekolah sangat menentukan proses 

penyesuaian diri seseorang. 

Di sekolah, siswa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan segala komponen dan 

fasilitas yang tersedia serta menyesuaikan diri dengan semua kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan S. Willis (2010: 61) yang menjelaskan bahwa 

siswa perlu menyesuaikan diri dengan guru, mata pelajaran, teman sebaya dan lingkungan sekolah. 

Selain itu, Siti Sundari (2005: 41) juga mengemukakan satu aspek penyesuain diri di sekolah yang 

berbeda yakni penyesuaian diri terhadap peraturan di sekolah. 

Menurut Mustafa Fahmi (dalam Alex Sobur, 2003: 526) penyesuaian diri adalah suatu proses yang 

dinamik terus-menerus yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku guna mendapatkan hubungan 

yang serasi antara diri dan lingkungan. Sejalan dengan itu, Enung Fatimah (2006: 194) “penyesuaian 

diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku 

individu agar terjadi hubungan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya”. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat disimpulkan penyesuaian diri siswa di sekolah merupakan adalah suatu proses dan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang bersifat dinamis bertujuan untuk mencapai ketentraman, 

memenuhi kebutuhan dengan cara mengubah perilaku sehingga menemukan keserasian antara 

dirinya dan lingkungan sekolahnya.  

Sunarto & Agung Hartono (2013: 222) menjelaskan bahwa penyesuaian diri sebagai usaha 

penguasaan dimana individu memiliki kemampuan dan kesanggupan menghadapi realitas hidup 

dengan cara yang kuat. Lingkungan sekolah baru merupakan salah satu kenyataan yang harus 

dihadapi oleh seorang siswa. Siti Sundari (2005: 41) menyatakan bahwa siswa yang mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya, maka sekolah akan menjadi wadah dalam 

mengembangkan potensinya, terutama perkembangan inteligensi dan kepribadian siswa. Jadi 

dengan tercapainya penyesuaian diri yang baik di sekolah akan mendorong proses perkembangan 

siswa.  

Permasalahan penyesuaian diri siswa di sekolah pada umumnya terjadi pada masa transisi, baik 

transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama maupun dari sekolah menengah pertama 

ke sekolah menengah atas. Hal ini disebabkan karena masa transisi ke sekolah lanjutan merupakan 

suatu kondisi dimana siswa mengenal dan memasuki lingkungan sekolah yang baru. Sesuai dengan 

pendapat Santrock (2011: 427) bahwa masa transisi atau tahun pertama di sekolah baru dapat 

menjadi masa sulit bagi beberapa siswa.  

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa idealnya remaja yang memasuki 

jenjang pendidikan baru seperti SMA/SMK/MA/ sederajat hendaknya mampu melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungan sekolahnya baik secara fisik maunpun sosial. Hal ini sesuai 

dengan tugas-tugas perkembangan remaja yakni mencapai hubungan-hubungan yang baru dan lebih 

matang dengan teman sebaya antara jenis kelamin yang sama dan berbeda, mengembangkan hasrat 

dan mencapai kemampuan bertingkah laku yang dapat dipertimbangkan secara sosial serta 

menguasai seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman (Prayitno & Erman Amti, 2009: 162).  

Selain itu, Petro Blos (dalam Sarlito Wirawan Sarwono, 2008: 24) menjelaskan bahwa 

perkembangan dalam kurun usia remaja pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri (coping), 

yaitu untuk secara aktif mengatasi stres dan mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang 

dihadapinya. Hurlock (1980: 213) juga mengemukakan bahwa pada usia remaja, seorang siswa harus 

menyesuaikan dengan lawan jenis dalam hubungan yang lebih matang dari sebelumnya dan harus 

menyesuaikan diri dengan orang dewasa diluar lingkungan keluarga seperti di sekolah.  

Uraian di atas berarti bahwa siswa SMA/SMK/MA/ sederajat yang sudah menginjak usia remaja 

seharusnya mampu membangun relasi sosial dengan baik, serta bertingkah laku sesuai dengan 

lingkungan sekolahnya.  
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Kenyataan yang ditemukan di lapangan  berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

terhadap salah satu guru BK SMK N 6 Padang pada 2 September 2016 mengenai penyesuaian diri 

siswa di sekolah, didapat keterangan bahwa ada beberapa masalah penyesuaian diri di sekolah 

tersebut. Ada beberapa siswa yang terlambat berkali-kali datang ke sekolah, meskipun sudah diberi 

peringatan. Selain itu juga ada siswa yang melanggar dalam hal berpakaian. Dari segi belajar, 

terdapat siswa yang sulit dalam menyesuaikan diri dengan pelajaran produktif (praktik) yang hanya 

ditemui siswa di SMK. Dalam hal hubungan sosial, juga ada siswa yang berkelahi dengan temannya. 

Selanjutnya penyesuaian diri terkait dengan guru, ada siswa yang memilih guru. Misalnya siswa 

hanya memperhatikan guru-guru tertentu dalam belajar dan guru lainnya tidak diperhatikan dalam 

menerangkan pelajaran. Terkait dengan fasilitas sekolah, ada siswa yang sulit menyesuaikan diri 

dalam menggunakan serta menjaga alat-alat atau fasilitas belajar seperti yang ada dalam ruang 

praktiknya.  

Setiap masalah yang dialami siswa harus segera dientaskan, termasuk masalah penyesuaian diri 

di sekolah. Elida Prayitno (2006: 11) menjelaskan bahwa sekolah hendaknya memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan tingkat kematangan kognitif, sosial dan emosional siswa remaja. Kemudian Elida 

Prayitno (2005: 145) juga mengemukakan bahwa sekolah mempunyai kewajiban untuk membantu 

tercapainya tugas-tugas perkembangan anak secara optimal. Pengentasan dan bantuan ini dilakukan 

agar tercapainya tujuan pendidikan  

Salah satu solusi untuk memecahkan masalah penyesuaian diri siswa di sekolah adalah 

bimbingan dan konseling. Dewa Ketut Sukardi (2008: 44) menjelaskan bahwa bimbingan dan 

konseling bertujuan untuk membantu siswa mengenal bakat, minat dan kemampuannnya serta 

memilih dan menyesuaikan diri termasuk dalam karir nantinya. BK di sekolah membantu 

permasalahan siswa dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

adalah cognitive behavior therapy.  

Penelitian Lucy Hariadi, dkk (2013) menunjukkan bahwa penerapan cognitive behaviour therapy 

(CBT) dapat meningkatkan harga diri rendah pada siswa gifted. Selanjutnya penelitian Angelina 

Dyah Arum S, dkk (2013) terungkap bahwa ada penurunan reaksi kecemasan pada anak dengan taraf 

intelektual borderline setelah dilakukan cognitive behavior therapy melalui media bermain.  

Konsep dasar pendekatan cognitif-behavior adalah perubahan dalam berpikir dapat 

menghasilkan perubahan dalam perilaku (McLeod, 2010: 161). Tomb (2004: 251) juga menjelaskan 

bahwa “terapi kognitif perilaku merupakan suatu gabungan antara terapi kognitif dan terapi 

perilaku. Terapi ini menganggap kesulitan-kesulitan emosional berasal dari pikiran atau keyakinan 

yang salah (kognisi) yang menyebabkan perilaku yang tidak produktif”.  

Selain itu Singgih D. Gunarsa (2007: 228) menjelaskan bahwa cognitif behavior therapy 

berdasarkan pada tiga pokok dasar  yakni: 1) aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku, 2) aktivitas 

kognitif dapat dipantau dan diubah, 3) perubahan perilaku yang dikehendaki dapat dilakukan 

melalui perubahan kognitif. Sharp (2011: 122) menjelaskan cognitif behavior therapy berfokus utama 

pada faktor kognitif (pikiran, kepercayaan, sikap, dan harapan), dan faktor perilaku (tindakan, hal-

hal yang dilakukan seseorang). Cognitif behavior therapy menekankan pada fungsi berpikir manusia 

yang menyebabkan tingkah laku yang salah.  

Roberts & Greene (2008: 190) mengemukakan bahwa cognitive behavior therapy dapat diterapkan 

kepada individu, keluarga atau kelompok. Dalam penelitian ini, cognitive behavior therapy akan 

dilaksanakan dalam bentuk format kelompok. Pada penelitian ini, pemberian perlakuan cognitive 

behavior therapy dilaksanakan dalam format kelompok.  

Menurut Neil Aldrin (2014: 77) tujuan cognitive behavior therapy adalah mengubah cara berpikir 

individu agar terhindar dari ide-ide negatif dan juga mengubah pola pikirnya menjadi lebih 

bermanfaaat bagi dirinya sendiri, individu tersebut tidak akan dirugikan oleh prilakunya sendiri. 

Tujuan cognitive behavior therapy menurut Cici Yulia (2015: 5) adalah mengajak individu untuk 
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mengubah perilaku, menenangkan pikiran, berpikir lebih jelas dan membuat keputusan yang tepat 

sehingga individu dapat menyelaraskan pikiran, perasaan dan tindakan. Jadi, tujuan cognitive 

behavior therapy adalah untuk memperbaiki kognitif individu yang salah sehingga mempengaruhi 

dan juga mengubah perasaan serta perilaku individu ke arah yang lebih baik. Hal ini karena 

cognitive behavior therapy didasarkan bahwa prilaku yang salah disebabkan oleh kognitif yang salah 

pada diri individu.  

Adapun hal yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian efektivitas pendekatan cognitive 

behavior therapy setting kelompok dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 

6 Padang adalah  melihat banyaknya persoalan yang perlu dikaji berkaitan dengan permasalahan 

yang telah peneliti uraikan berdasarkan fenomena sebelumnya di sekolah ini. Sehingga nantinya 

melalui hasil penelitian ini, dapat membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 

yang sebenarnya kepada pihak-pihak terkait seperti guru, konselor dan kepala sekolah, serta pihak-

pihak ini mampu memberikan bantuan dan membentuk kebijakan yang positif untuk merubahnya.  

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektifitas pendekatan cognitive 

behavioral therapy setting kelompok untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

Selanjutnya tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

mendeskripsikan kondisi penyesuaian diri siswa di sekolah kelompok eksperimen sebelum diberikan 

perlakuan (pretest), (2) mendeskripsikan kondisi penyesuaian diri siswa di sekolah kelompok 

eksperimen setelah diberikan perlakuan (posttest), (3) menguji efektifitas pendekatan cognitive 

behavior therapy setting kelompok dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

Metode 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian 

(Mardalis, 2004: 24). Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Rancangan eksperimen 

model Pre Experiment, menggunakan desain The One Group Pretest Posttest Design. Sumadi 

Suryabrata (2012: 101) menjelaskan bahwa dalam The One Group Pretest Posttest Design digunakan 

satu kelompok subjek. Dimana akan diberikan pretest terlebih dahulu, kemudian dibeikan perlakuan 

dalam jangka waktu tertentu dan terakhir dilakukan pengukuran kembali (posttest). Penelitian ini 

tidak menggunakan kelompok kontrol karena hanya memberi perlakuan pada kelompok yang 

mengalami masalah, yakni masalah penyesuaian diri di sekolah. Selanjutnya Muri Yusuf (2014: 181) 

menyebutkan bahwa hasil perbedaan kedua hasil pengukuran (pretest-posttest) dikarenakan efek 

perlakuan.  

Subjek penelitian meliputi siswa kelas X SMK N 6 Padang yang terdiri dari 10 orang siswa yang 

mengalami masalah penyesuaian diri di sekolah.  Subjek penelitian merupakan orang yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti (Suharsimi Arikunto, 2010: 188).  

Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian berupa angket atau koesioner. 

Menurut Riduwan (2011: 71) “angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan 

kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna”.  

Koesioner diberikan untuk pretest dan postest dengan alternatif jawaban sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), cukup sesuai (CS), kurang sesuai (KS) dan tidak sesuai (TS).  

Untuk melihat perbedaan penyesuaian diri siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan yakni 

konseling cognitive behavior therapy setting kelompok, dilakukanlah analisis data dengan 

menggunakan metode teknik statistik non parametrik, yaitu: Wilcoxon signed ranks test, 

menggunakan rumus: 

Z =  

Keterangan:  

T  = jumlah responden 
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µT  = mean 

σT  = deviasi standar 

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung kecil dari ttabel maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan penelitian dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang siswa yang mengalami masalah 

penyesuaian diri di sekolah di SMK N 6 Padang.  

Hasil Pretest dan Posttest Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah di SMK N 6 Padang  

Berdasarkan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 6 Padang sebelum diberikan perlakuan berupa 

pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok. Serta posttest untuk melihat kondisi 

penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 6 Padang setelah pemberian perlakuan. Berikut ini 

disajikan kondisi penyesuaian diri siswa di sekolah berdasarkan hasil pretest dan posttest. 

 

Tabel 1 

Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah Sebelum (Pretest) dan Setelah (Posttest) diberikan Pendekatan 

Cognitive Behavior Therapy Setting Kelompok 

n=10 Siswa 

 

 

No 

 

 

No. Sbj 

Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah 

Pretest Posttest 

 Skor % K Skor % K 

1 2 150 54,5 S 172 62,5 S 

2 3 174 63,3 S 188 68,4 T 

3 4 172 62,5 S 183 66,5 S 

4 7 149 54,2 S 170 61,8 S 

5 9 141 51,3 R 160 58,2 S 

6 10 147 53,5 S 169 61,5 S 

7 11 137 49,8 R 161 58,5 S 

8 16 139 50,5 R 174 63,3 S 

9 19 142 51,6 R 170 61,8 S 

10 22 172 62,5 S 192 69,8 T 

Jumlah 1523   1739   

Rata-rata 152,3 55,4 S 173,9 63,2 S 

 

Skor penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 6 Padang masing-masing siswa pada posttest 

mengalami peningkatan dari skor pretest. Pada saat pretest, kondisi motivasi belajar siswa berada 

pada kategori rendah dan sedang, kemudian setelah diberikan perlakuan dan dilakukan posttest 

terlihat semua skor meningkat dan berada pada kategori sedang dan tinggi.  
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Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah 

Perbedaan frekuensi kondisi penyesuaian diri siswa di sekolah untuk masing-masing kategori 

dari hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah Pretest-Posttest 

Interval Kategori 
Pretest Posttest 

F % F % 

≥231 Sangat tinggi 0 0 0 0 

187-230 Tinggi 0 0 2 20 

143-186 Sedang 6 60 8 80 

99-142 Rendah 4 40 0 0 

≤98 Sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa terdapat peningkatan penyesuaian diri siswa di sekolah pada 

subjek penelitian antara sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive behavior 

therapy setting kelompok. Selanjutnya perbedaan penyesuaian diri siswa di sekolah dapat dilihat 

dari hasil pengolahan data pretest dan posttest melalui SPSS 20.00 sebagai berikut. 

Tabel 3 

Gambaran Perbedaan Pretest dan Posttest Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah 

 N Mean Std. Deviation Min Max 

Pretest 10 152.30 14.667 137 174 

Posttest 10 173.90 10.682 160 192 

 

Berdasarkan tabel terlihat dari 10 orang subjek penelitian yang dilibatkan dalam perhitungan 

mengalami peningkatan  penyesuaian diri di sekolah setelah mengikuti kegiatan pendekatan 

cognitive behavior therapy setting kelompok. Untuk melihat kondisi penyesuaian diri siswa di 

sekolah pada masing-masing dari hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Hasil Pretest dan Posttest Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah 
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Berdasarkan gambar diketahui bahwa terdapat perbedaan penyesuaian diri siswa di sekolah 

sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok. 

Dari 10 anak yang mendapat perlakuan, semua anak mengalami peningkatan penyesuaian diri di 

sekolah. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan analisis statistik serta uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok 

dapat meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 6 Padang. Secara khusus temuan 

penelitian ini yaitu: 

Terdapat perbedaan yang siginifikan pada skor rata-rata penyesuaian diri siswa di sekolah 

sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok, 

dimana skor rata-rata posttest lebih tinggi dari pada skor rata-rata pretest. 

Pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok efektif dalam meningkatkan 

penyesuaian diri siswa di sekolah di SMK N 6 Padang. Pendekatan cognitive behavior therapy setting 

kelompok telah teruji keefektifannya untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

Masalah penyesuaian diri ini disebabkan oleh pemikiran irrasional yang menjadikan  tingkah laku 

maladaptif. Sehingga pada kegiatan pelaksanaan cognitive behavior therapy setting kelompok, 

konselor mengaktifkan dan mengajak anggota kelompok untuk merasionalkan pemikiran 

danmenjadikan tingkah laku adaptif. 

Implikasi 

Implikasi terhadap Teori Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap subjek penelitian diketahui bahwa terdapat 

peningkatan penyesuaian diri siswa di sekolah setelah diberikan perlakuan berupa pendekatan 

cognitive behavior therapy setting kelompok. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan tersebut dapat 

membuat penyesuaian diri siswa di sekolah menjadi lebih baik. Pelaksanakan kegiatan cognitive 

behavior therapy setting kelompok dengan perencanaan yang baik dan berkesinambungan akan 

membantu anggota kelompok menjadi lebih aktif dalam berpendapat dan berbagi ide, gagasan, serta 

pengalaman. Melalui kegiatan ini anggota kelompok memperoleh pengetahuan baru dan pemikiran 

baru terhadap pengalaman yang diperoleh dalam pendekatan cognitive behavior therapy setting 

kelompok. 

Topik yang dibahas dalam pemberian perlakuan berdasarkan dengan kondisi anggota kelompok 

yang difokuskan kepada pemikiran irrasional terkait dengan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

Sehingga anggota kelompok dapat memunculkan pengalaman dan pemikiran masing-masing, saling 

merespon serta saling membantu satu sama lain dalam meningkatkan penyesuaian diri di sekolah.  

Implikasi terhadap Praktik Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan cognitive behavior therapy setting kelompok efektif 

dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan cognitive behavior 

therapy setting kelompok hendaknya digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling guna 

untuk mengentaskan pemikiran irrasional yang menyebabkan rendahnya kemampuan penyesuaian 

diri siswa di sekolah. 

Selain itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya juga memfokuskan perhatian 

terhadap penyesuaian diri siswa di sekolah, sehingga materi dalam layanan tertuju kepada 

peningkatan penyesuaian diri di sekolah seperti adab terhadap guru, pertemanan di sekolah dan lain 

sebagainya. Selanjutnya sekolah dapat menyusun program yang membantu siswa mengubah 

pemikiran irrasional yang mengganggu kehidupan efektif sehari-hari melalui kerjasama dengan 

konselor untuk melaksanakan kegiatan pendekatan cognitive behavior therapy di sekolah. 
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Abstract  
Various studies in the information technology revealed that there has been a 

change in the trend of internet use in recent years. Internet users in the world 

prefer to spend time accessing the internet through the social media. Social 

media with a variety of platforms provides special communities with their own 

uniqueness and allows users to share lots of content. The members involves 

creates a new social community with various phenomena, both positive and 

negative. Counselors in the millennium era are required to have the insight and 

knowledge that is qualified to deal with the well being conditions of 

individuals from activities in social media. Counselors are also required to have 

specific skills in providing handling with the condition of well being 

individuals related to the impact of activities on social media.  
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi adalah salah satu kemajuan yang dicapai manusia pada abad 

21 (Ardi & Yendi, 2013; Carley & Spapens, 2017; O’Neill et al., 2017; Romero, Usart, & Ott, 2015; 

Sheikh, Sood, & Bates, 2015). Dalam dekade terakhir, berbagai cabang penelitian dan pengembangan 

dilakukan berkaitan dengan teknologi ini. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang sangat 

mencolok adalah dinamika internet secara global (Andreassen et al., 2016; Billieux, Maurage, Lopez-

Fernandez, Kuss, & Griffiths, 2015; Prestin, Vieux, & Chou, 2015; Xiang, Wang, O’Leary, & 

Fesenmaier, 2015). Perkembangan pesat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak 

diluncurkannya Web 2.0 di awal tahun 2000-an (E. W. T. Ngai, Moon, Eric, & Spencer, 2015). 

Terbukanya pengembangan konten dan inovasi di bidang internet telah membuka kesempatan 

pada media sosial untuk melangkah ke era baru (Benkler, Roberts, Faris, Solow-Niederman, & Etling, 

2015; Lyytinen, Yoo, & Boland Jr, 2016; Simula, Töllmen, & Karjaluoto, 2015). Media sosial merupakan 

wilayah baru pada pemakaian internet yang lebih banyak dituju oleh pengguna internet di seluruh 

dunia. Kondisi ini membuat media sosial sebagai platform yang menyediakan berbagai konten-

konten tertentu di internet dengan kapasitas besar dan terus berkembang karena sangat aktifnya 

mailto:zadrian@fip.unp.ac.id
mailto:i.watsan@gmail.com
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interaksi antar-pengguna di dalamnya (Loeb, 2015; Pittman & Reich, 2016; Seltzer, Jean, Kramer-

Golinkoff, Asch, & Merchant, 2015; Thoma et al., 2015). 

Studi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 86% pengguna internet di Amerika Serikat, 79% 

pengguna dari Eropa merupakan pengakses aktif dari media sosial dengan konten yang terus 

berkembang menyesuaikan topik yang ada di dunia (Brooks, 2015). Selain itu, setidaknya lebih dari 

2.3 milyar orang dari seluruh dunia terdaftar sebagai pengguna aktif media sosial. Untuk Indonesia 

sendiri, terdapat lebih dari 139 juta pengguna media sosial aktif yang merupakan 87% dari pengguna 

internet di Indonesia (Hasfi, Usman, & Santosa, 2015), sehingga dapat dikatakan bahwa hampir 

seluruh pengguna internet di Indonesia memiliki akun media sosial (Alwagait, Shahzad, & Alim, 

2015; Ceron, 2015; Obar & Wildman, 2015). Angka tersebut membuktikan bahwa kondisi kekuatan 

media sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan membutuhkan 

perhatian lebih oleh berbagai pihak. 

Secara harfiah, istilah media sosial merupakan suatu aktivitas yang dilakukan banyak orang 

dalam satu lini masa tertentu melalui teknologi berbasis internet, sehingga terdapat suatu koneksi 

antar pengguna dan membentuk suatu komunitas tertentu (Carley & Spapens, 2017; Xiang et al., 

2015). Pada banyak penelitian, pengembangan media sosial berfokus pada berbagai aktivitas tingkah 

laku individu yang terlibat di dalamnya, seperti berbagi pengaruh pribadi, membagikan info-info 

pribadi, saling berbagi identitas dan sebagainya (E. W. Ngai, Tao, & Moon, 2015a; Roth, Bobko, Van 

Iddekinge, & Thatcher, 2016). 

Perubahan yang sangat siginifikan terjadi pada penggunaan platform internet di dunia, yang pada 

awalnya lebih berfokus pada personal blog, official website dan sejenisnya menjadi berfokus pada 

media sosial dengan kekuatan data yang lebih kuat(Benkler et al., 2015; Carley & Spapens, 2017; 

Prestin et al., 2015). Media sosial dapat membangun suatu komunitas baru, mengakses berita terbaru 

yang dibagikan oleh orang lain pada jaringan platform yang sama atau lintas platform, berbagi 

pengetahuan baru, terkoneksi dengan teman baru atau membatalkan pertemanan dalam satu 

komunitas dan banyak hal lainnya, termasuk dalam pengembangan bisnis pribadi, korporat dan 

pengembangan karir (Ding, Phang, & Zhang, 2012; E. W. T. Ngai et al., 2015). Penghantaran informasi 

pribadi maupun perusahaan pada stakeholder sangat mungkin dilakukan melalui media sosial dan 

bahkan telah dibangun khusus platform sesuai kekhasannya masing-masing (Lyytinen et al., 2016; 

Seltzer et al., 2015; Thoma et al., 2015). Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi media sosial 

dan manfaatnya bagi individu secara umum. 

Hasil dan Pembahasan 

Dinamika Fokus Pengguna Internet dan Media Sosial 

Pada awal perkembangannya, media sosial dibangun dengan asumsi dasar sebagai platform yang 

berfungsi sebagai “Open Diary” pada akhir 1990-an oleh Bruce dan Susan Abelson (Machin-

Mastromatteo, 2011; Mastromatteo, 2017). Pengembangan ini dimaksudkan agar pengguna platform 

lain dapat membaca diary yang dituliskan seseorang di satu komunitas yang sama (Bosoteanu, 2013; 

Kohli & Gupt, 2015). Dengan perkembangan internet yang sangat signifikan, sehingga 

pengembangan model dan platform juga terjadi, sehingga pengguna yang awalnya hanya bisa 

membaca, telah bisa memberikan komentar, seperti berbagi saran dan lain sebagainya. 

Pergerakan ekonomi global saat ini juga salah satunya dimotori oleh perkembangan internet 

(Castells, 2015; Poushter, 2016; Van Bergeijk, 2014), khususnya media sosial. Misalnya jika dahulu 

sulit untuk memberikan komentar/testimonial terhadap suatu produk yang dipasarkan, melaui 

media sosial kegiatan tersebut sangat mudah terjadi, sehingga dinamika pasar akan lebih beragam 

(Leung, Law, Van Hoof, & Buhalis, 2013; Luo, Zhang, & Duan, 2013; E. W. Ngai, Tao, & Moon, 2015b). 

Selain itu, pergerakan dinamika sosial di masyarakat juga mulai berubah dari forum komunitas 

konvensional menjadi komunitas online. Dimana individu bisa membuat suatu perkumpulan terbuka 
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ataupun rahasia melalui media sosial (Bontcheva & Rout, 2014; Dekker & Engbersen, 2014; Hensby, 

2017). Pembahasan berbagai hal dapat dilakukan melalui media ini dengan sangat efektif tanpa harus 

bertemu dan bertatap muka. 

Dengan kata lain, media sosial dapat dikatakan sebagai aplikasi berbasis internet yang 

memungkinkan penggunanya untuk melakukan pertukaran konten-konten umum dan pribadi 

(Brooks, 2015). Konten-konten di media sosial sangat berbeda dengan konten-konten profesional 

yang tersedia dalam bentuk koran online, situs official dan semacamnya (Castells, 2015; Van Bergeijk, 

2014). Konten pada media sosial bergantung pada kreativitas pengguna dan berkaitan dengan 

kehidupan pribadi penggunanya. 

Media Sosial dan Subjective Well Being 

The discussion will always connect to the introduction by way of the research questions or 

hypotheses you posed and the literature you reviewed, but it does not simply repeat or rearrange the 

introduction; the discussion should always explain how your study has moved the reader's 

understanding of the research problem forward from where you left them at the end of the 

introduction. 

Media sosial diidentifikasi memiliki enam fungsi dasar, diantaranya adalah manajemen identitas 

pengguna, upaya menemukan ahli di internet, kesadaran konteks, manajemen konten, kesadaran 

jaringan, dan pertukaran konten, enam hal tersebut didasarkan pada tujuan komunitas internet 

dalam berbagi konten dan pengetahuan, dan hal tersebut juga didasarkan pada kebutuhan untuk 

tetap terhubung dengan orang lain melalui jaringan internet (Oh & Syn, 2015). 

Kenyataan tersebut memungkinkan bahwa terjadinya perubahan-perubahan kondisi psikologis 

dalam diri individu saat melakukan akses ke media sosial. Pada taraf tertentu, media sosial dapat 

menimbulkan reaksi positif dalam diri individu (Hudson, Roth, Madden, & Hudson, 2015; Maier, 

Laumer, Eckhardt, & Weitzel, 2015; Utz, Schultz, & Glocka, 2013), seperti perasaan senang saat 

postingannya direspon oleh orang lain, mendapatkan wawasan penting melalui konten yang 

dibagikan orang lain, bertemu dengan individu lain dengan minat yang sama, mendapatkan hal-hal 

baru untuk mengembangkan diri, serta hal-hal positif lainnya. Namun, media sosial juga dapat 

mengganggu kondisi diri individu sehari-hari, terutama kondisi yang berkaitan dengan aspek 

psikologis individu (Maier et al., 2015). 

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memunculkan kondisi kecanduan pada diri 

individu. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 40% dari waktu karyawan yang digunakan untuk 

fokus pada pekerjaan. Lebih dari 28% waktu karyawan per harinya habis digunakan untuk 

menggunakan/mengakses media sosial disela-sela pekerjaan, dan apabila karyawan telah mengakses 

media sosial tersebut, maka perlu waktu 25 menit untuk kembali fokus pada pekerjaannya (Brooks, 

2015). Berdasarkan hasil survey Cengage Learning (2014) mengungkapkan bahwa lebih dari 59% 

pelajar mengakses media sosial pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga hal ini berakibat pada 

tidak fokusnya siswa mengikuti pembelajaran, kurangnya partisipasi dalam kegiatan diskusi, kurang 

fokus dalam pengerjaan tugas, dan terganggunya proses transfer dalam pembelajaran kepada siswa 

(Jin, Liu, & Austin, 2014; Perloff, 2014; Uche & Obiora, 2016).  

Kondisi adiktif lain yang berpengaruh pada kesehatan mental individu, khususnya pada 

subjective well being adalah ketergantungan pada kegiatan dan aktivitas di media sosial. Misalnya 

kegiatan posting konten, komentar, berbagi kegiatan pribadi dan lain sebagainya. Perubahan mood 

individu karena komentar-komentar dari media sosial juga akan mempengaruhi kondisi well being 

(Best, Manktelow, & Taylor, 2014; Sengupta & Chaudhuri, 2014; Whittaker & Kowalski, 2015). 

Keinginan untuk diperhatikan juga ditunjukkan oleh pengguna media sosial, seperti membagikan 

kisah-kisah pribadi kepada publik dan berharap adanya respon yang diharapkan dari orang lain 

(Naslund, Grande, Aschbrenner, & Elwyn, 2014; Uche & Obiora, 2016). Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa media sosial merupakan suatu teknologi yang memiliki sisi positif dan negatif sehingga 

apabila individu telah berada pada taraf adiksi, maka akan mempengaruhi kondisi subjective well 

beingnya. 

Tantangan Konselor di Era Millenial 

Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam jenis-jenis layanan 

kemanusiaan, termasuk dalam proses pelayanan konseling (Ardi, 2014; Ardi, Ibrahim, & Said, 2012; 

Daharnis & Ardi, 2016; Restu, Yusri, & Ardi, 2013). Dengan hadirnya internet, pelayanan konseling 

dapat ditawarkan melalui jaringan (daring) kepada klien tanpa harus bertatap muka (face to face). 

Berbagai permasalahan klien juga dapat berasal dari penggunaan internet dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengannya, termasuk dalam penggunaan media sosial (Cundy, 2014; Dowling & 

Rickwood, 2013; Richards & Viganó, 2013). Konselor sebagai pendidik dan pekerja sosial mempunyai 

tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan, terlebih pada era millenial dengan sasaran 

layanan generasi digital (digital native).  

Tantangan konselor tersebut dapat berupa kondisi maladjusment yang muncul dari penggunaan 

internet yang berlebihan, permasalahan sosial yang bersumber dari internet, maupun kecanduan-

kecanduan lain yang muncul (Karvinen et al., 2017; Whittaker & Kowalski, 2015). Kasus lain yang 

dapat muncul adalah maraknya perilaku cyberbullying di berbagai platform media sosial sehingga 

memunculkan efek lebih lanjut yang dapat merugikan individu maupun orang-orang disekitarnya 

(Yanti, Erlamsyah, Zikra, & Ardi, 2013). 

Kenyataan-kenyataan tersebut menuntut konselor untuk tanggap terhadap perkembangan 

teknologi informasi dan berbagai kasus yang muncul karena teknologi ini. Selain itu, konselor juga 

diharapkan memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap yang dapat dijadikan referensi 

yang tepat dalam penanganan klien dengan kasus berkenaan pengaruh teknologi informasi (Ardi & 

Yendi, 2017). 

Kesimpulan 

Inovasi dan perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pertumbuhan 

berbagai platform media sosial di dunia (Ruths & Pfeffer, 2014). Media sosial merupakan dunia baru 

yang banyak dituju oleh berbagai pengguna di dunia untuk berbagi konten-konten tertentu dan 

berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu komunitas digital (Bonilla & Rosa, 2015; 

Habibi, Laroche, & Richard, 2014). Pada taraf tertentu, media sosial dapat menciptakan  reaksi positif 

dalam diri individu, seperti mendapatkan wawasan penting melalui konten yang dibagikan orang 

lain, bertemu dengan individu lain dengan minat yang sama, mendapatkan hal-hal baru untuk 

mengembangkan diri, serta hal-hal positif lainnya. Namun, media sosial juga dapat mengganggu 

kondisi diri individu sehari-hari, terutama kondisi yang berkaitan dengan aspek psikologis individu. 

Berbagai permasalahan yang muncul dari media sosial menuntut konselor untuk tanggap terhadap 

perkembangan teknologi informasi diharapkan memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, nilai dan 

sikap yang dapat dijadikan referensi yang tepat dalam penanganan klien dengan kasus berkenaan 

pengaruh teknologi informasi. 
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Abstract 
This research is based on the fact that there are still students who want to 

continue their education but have not planned the majors that will be chosen in 

college or for students who want to work not prepare to enter the field of work 

in accordance with the type of personality. This study aims: describe the 

interest of students continuing education based on personality type. This type 

of research is descriptive. Population as many as 256 students of SMA Negeri 2 

Batang Kapas, the sample studied amounted to 158 students taken using 

stratified random sampling technique. The instrument of data collection used is 

questionnaire. The data obtained were analyzed using percentage 

technique.The research findings show that 65,5%the study revealed that the 

overall interest of students continuing education based on personality types 

was in the medium category. 

 

Keywords:Interests of students for continuing their study; Personality types 
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Pendahuluan 

Setiap manusia yang hidup dan berkembang akan melalui tahap-tahap atau periode dalam 

kehidupannya, mulai dari bayi sampai dewasa. fase remaja sebagai salah satu fase yang dilalui 

individu menuju kedewasaannya. Menurut WHO pada tahun 1974 (dalam Sarlito Wirawan Sarwono, 

2012:12) bahwa masa remaja adalah masa ketika: (1) individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2) 

individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi 

dewasa. 

Dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang remaja, remaja harus mengemban beberapa 

tugas perkembangan yang akan dilaksanakan sepanjang masa remaja tersebut. Hurlock B Elizabeth 

(2006:10) menjelaskan bahwa ada delapan tugas perkembangan remaja di antaranya: (1) mencapai 

hubungan baru dan yang lebih matang dengan sebaya baik pria maupun wanita, (2) mencapai peran 

sosial pria dan wanita, (3)  menerima keadaan fisiknya menggunakan tubuhnya secara efektif, (4) 

mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, (5) mencapai kemandirian 

emosional dari orang tua dan orang dewasa lainya, (6) mempersiapkan karir ekonomi: memilih 
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pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk bekerja, (7) mempersiapkan diri untuk kehidupan 

berkeluarga, (8) memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku 

mengembangkan ideologi. 

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa salah satu tugas perkembangan remaja yang harus 

diselesaikan dengan baik oleh remaja adalah memilih dan menyiapkan pekerjaan/karir, dalam hal ini 

siswa dapat merencanakan terlebih dahulu pendidikan tinggi yang sesuai dengan minat pekerjaan 

yang di inginkan. Pendidikan tinggi bertujuan mempersiapkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan akademis maupun kemampuan profesional yang nantinya dapat mengembangkan dan 

menciptakan hal-hal baru baik itu berupa ilmu pengetahuan mupun teknologi. Oleh sebab itu, 

melanjutkan pendidikan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sumber daya yang 

berkualitas. 

Kartini Kartono (1985:23) menjelaskan dalam memutuskan pilihan pendidikan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu 

berasal dari diri sendiri yang meliputi intelegensi, bakat, minat, kepribadian serta potensi-potensi 

lainnya. sedangkan faktor eksternal yaitu faktor sosial atau faktor yang berasal dari luar individu 

seperti lingkungan keluarga, sekolah dan teman sebaya. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dalam 

memilih pendidikan seseorang dipengaruhi oleh minat, minat pada seseorang dapat dipengaruhi 

oleh tipe kepribadian yang dimilikinya. Murray (Hall dan Lindzey,1978 dalam A.Muri Yusuf, 

2005:55) menyebutkan kepribadian adalah rangkaian peristiwa yang secara ideal mencakup seluruh 

rentang hidup. Kepribadian merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal, yang 

melahirkan minat, kemampuan dan keterampilan yang kuat pada diri seseorang. kombinasi dari 

minat dan kemampuan tersebut menciptakan suatu disposisi  yang sangat pribadi, untuk 

menafsirkan, bersikap, berfikir dan bertindak dengan cara-cara tertentu. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa tipe kepribadian seseorang dapat terbentuk melalui minat, persepsi dan penilaian diri 

terhadap kemampuan diri. 

Holland (dalam Munandir,1996:107) kepribadian bersifat teoritis dan merupakan ideal atau model 

yang dapat dipakai untuk menilai orang yang sebenarnya. Dari pengalaman dan interaksinya dengan 

lingkungan (budaya, sosial, fisik) orang mempunyai preferensi, sikap, dan kemampuan atas kegiatan 

tertentu daripada kegiatan lain. Misalnya, orang yang menyerupai tipe sosial kemungkinannya 

adalah merencanakan pendidikan atau pekerjaan yang bersifat kesosialan. Holland (dalam Hardiani 

dkk, 2009:102) menegaskan bahwa akan ada keterkaitan antara karakter kepribadian, lingkungan dan 

pekerjaan yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan kemampuan, mengungkapkan 

sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini dan sejenis lainnya. Dengan kata lain, pilihan dan kepuasan 

mereka terhadap pekerjaan yang mereka pilih akan sangat bergantung kepada tingkat kesesuaian 

antara tipe kepribadian dan lingkungan mereka. 

Terkait dengan penjelasan di atas,  untuk dapat memasuki dunia kerja yang inginkan salah satu 

cara yang ditempuh oleh seseorang adalah melanjutkan pendidikan. Seseorang yang melanjutkan 

pendidikan dapat mengasah kemampuan diri terkait dengan bidang yang diminatinya. Seseorang 

yang belajar di lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kepribadiannya, tentu saja akan 

mendapat kepuasaan dengan pekerjaan yang akan dipilh nantinya setelah lulus kuliah. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Enung Fatimah (2008:175) menyatakan bahwa kegiatan belajar maupun 

bekerja  akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan  minat, bakat, dan kebutuhan. Seiap individu 

memiliki kepribadian yang berbeda-beda untuk menentukan minat seseorang, untuk itu Holland 

(dalam Djaali, 2012:122) membagi minat kedalam enam jenis tipe kepribadian, yaitu: 1) realistis, 2) 

intelektual, 3) sosial, 4) konvensional, 5) usaha (enterprising), 6) artistik. Holland berpandangan 

bahwa pilihan karir sangat ditentukan oleh tipe kepribadiannya. Terkait dengan itu, untuk dapat 

memasuki bidang karir tertentu salah satunya melalui pendidikan diperguruan tinggi. Pilihan 

jurusan di perguruan tinggi yang disesuaikan dengan tipe kepribadian akan sangat membantu bagi 
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siswa untuk mencapai bidang karir yang diinginkannya dan dapat menghindarkan siswa dari 

ketidaknyamanan belajar terutama ketika memasuki bangku perkuliahan. 

Penelitian Eriyulendri (2010) juga mengungapkan hanya 45,45% siswa yang berminat untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di lihat dari keyakinan akan kemampuan yang 

dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak siap dalam memasuki 

perguruan tinggi di lihat dari segi pemahaman akan kemampuan atau kecendrungan minat karir 

yang dimilikinya. Sehingga menyebabkan siswa memilih jurusan bukan atas dasar minat yang 

dimilikinya melainkan karena pengaruh orang lain. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian Febry Yani Falentini (2013:74) tentang usaha yang dilakukan 

oleh siswa dalam menentukan pilihan karir, diperoleh hasil bahwa faktor yang banyak 

dipertimbangkan siswa dalam menentukan pilihan karir adalah cita-cita 83,5%, kesempatan siswa 

82,68%, lingkungan 81,49%, belajar siswa 74,35%, ekonomi siswa 73,38, hobi siswa 70,97%, minat 

siswa 66,56%, dan sikap siswa 61,04%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan siswa dalam menentukan pilihan karir untuk 

memilih sekolah lanjutan, setiap siswa memiliki kecendrungan minat yang berbeda-beda yang sesuai 

dengan tipe  pribadinya. 

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kesiswaan SMAN 2 Batang Kapas yaitu 

bapak Reflendi, S.Pd didapat keterangan bahwa setiap tahunnya jumlah siswa yang melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi semakin berkurang dikarenakan banyak siswa yang lebih memilih 

untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan dan adapun siswa yang berminat 

melanjutkan pendidikan, mereka masih ragu dengan jurusan yang akan mereka pilih, sehingga 

mereka lebih banyak mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua maupun guru Bimbingan dan 

Konseling (guru BK). 

Selanjutnya peneliti wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 september 2016 dengan beberapa 

siswa kelas X dan XI SMAN 2 Batang Kapas, masih ditemukan siswa yang belum memahami diri 

terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan setelah lulus SMA. Dari wawancara beberapa siswa 

terdapat informasi bahwa masih ada siswa yang belum merencanakan jurusan yang akan dipilih di 

perguruan tinggi ataupun mempersiapkan diri memasuki bidang pekerjaan yang sesuai dengan 

bidang yang diminatnya. 

Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan guru BK SMAN 2 Batang Kapas ditemukan bahwa 

memang banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena beberapa faktor baik dari dalam 

maupun luar diri siswa itu sendiri. dan pengalaman sebelumnya dari guru BK yang membantu siswa 

mempersiapkan diri perguruan tinggi, kebanyakan siswa memilih jurusan berdasarkan konformitas 

teman sebaya atau pilihan jurusan dari orang tua bukan berdasarkan minat dan kemampuan yang 

dimiliki. Ini terlihat ketika guru BK memberikan angket tentang perguruan tinggi kepada siswa pada 

umumnya satu kelas mengambil jurusan yang sama, seharusnya ada variasi jurusan yang dipilih 

mengingat setiap siswa mempunyai kecendrungan minat karir serta tipe kepribadian yang yang 

berbeda-beda. 

Kajian Teori 

Hakikat Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan 

Siswa SMA pada umumnya diidentikkan dengan masa remaja. Yudrik Jahja (2012:219) Anna 

Freud berpendapat bahwa masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan 

yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam 

hubungannya dengan orang tua, minat dan cita-cita mereka. 

Minat siswa adalah kecendrungan dari dalam diri siswa yang bersangkutan untuk tertarik pada 

suatu objek atau menyenangi suatu objek dalam hal ini dikaitkan dengan keinginan untuk 

melanjutkan pendidikan, minat dalam kehidupan sangatlah penting, karena akan memberikan 

motivasi, dorongan untuk keberhasilan pencapaian sesuatu, mempengaruhi bentuk dan tingkat 
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aspirasi seseorang yang akan memberikan kegembiraan pada setiap bidang yang yang akan 

dijalaninya dimasa depan. 

Kepribadian Menurut Holland 

Dalam M. N Ghufron dan Rini R S (2011:132) Sumadi Suryabrata (1998) menjelaskan bahwa 

kepribadian merupakan suatu kebulatan dari aspek-aspek jasmaniah dan ruhainiah yang bersifat 

dinamis dalam hubungannya dengan lingkungan. kepribadian merupakan komponen dalam diri 

seseorang yang berupa kesadaran atau ketidaksadaran yang saling berhubungan satu sama lain. 

Kepribadian tersebut dapat membantu individu dalam melakukan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan yang terbentuk dalam pikiran, perasaan dan perilaku. Salah satunya dalam hal 

memutuskan pilihan pendidikan yang akan ditekuni diperguruan tinggi sesuai dengan minat. 

John Holland (dalam Djaali 2012: 123-124) menjelaskan minat adalah kecendrungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu. Suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi 

antara faktor keturunan,  budaya, teman bergaul, minat, dan orang tua. Minat pada dasarnya 

mempunyai peranan dalam menentukan pilihan pendidikan dalam hal mempersiapkan seseorang 

memasuki dunia kerja, adapun tipe kepribadian yang disusun Holland adalah tipe realistis, 

investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional. 

Metode 

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan sampel penelitian siswa kelas X dan XI SMA N 2 Batang 

Kapas, Pesisir Selatan. yang berjumlah 158 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuesioner. Analisis data menggunakan teknik persentase yang dikutip dalam Anas (2009: 43): 

 

Keterangan :  

p =  tingkat persentase jawaban 

f  =  frekuensi jawaban responden 

n  = jumlah keseluruhan responden 

Sedangkan untuk pengklasifikasian data yang diperoleh menurut Agus Irianto (2015:22) 

dideskripsikan dengan menghitung rentangan data atau interval yang diperoleh dari rumus berikut: 

Interval =  

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel1 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

No Minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian 

Skor 

Rata-

rata 

% Ket 

1 Tipe Realistis    

Melakukan kegiatan yang berorientasi pada penerapan 3,40 68,70 T 

Menyukai aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan alat/mesin 3,00 60,40 S 
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Rata-rata 3,10 63,1 S 

2 Tipe Investigatif    

Terampil dalam kegiatan akademik 3,20 64,9 S 

Gemar melakukan percobaan/eksperimen 3,30 65,9 S 

Rata-rata 3,22 64,40 S 

3 Tipe Artistik    

Kemampuan mengekspresikan diri melalui karya seni 3,30 67 S 

Kreatif dan imajinatif 3,20 63,8 S 

Rata-rata 3,3 65,9 S 

4 Tipe Sosial    

Menyukai kegiatan memabantu orang lain 3,20 64,2 S 

Memiliki kecakapan menyampaikan pendapat  3,40 67,9 T 

Rata-rata 3,28 65,5 S 

5 Tipe Enterprising    

Ketertarikan pada dunia wirausaha 3,50 70,70 T 

Kemampuan mempengaruhi orang lain 3,20 64,60 S 

Rata-rata 3,38 68 T 

6 Tipe Konvensional    

Mampu melakukan pekerjaan secara terstruktur 3,60 71,6 T 

Memiliki keterampilan belajar/kerja dengan menggunakan angka 3,10 61,5 S 

Rata-rata 3,33 66,5 S 

RATA-RATA KESELURUHAN 3,28 65,5 S 

 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa minat siswa melajutkan 

pendidikan berdasarkan tipe kepribadian secara keseluruhan di SMAN 2 Batang Kapas, Pesisir 

Selatan memiliki skor rata-rata sebesar 3,28 dengan persentase 65,5% dan berada pada kategori 

Sedang. Artinya, rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian dengan 

masing-masing sub variabel, yaitu: 

Tipe realistis 

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,10 dengan persentase 63,1% dan berada pada kategori sedang, 

artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian realistis di 

SMAN 2 Batang Kapas tergolong dalam kategori sedang. Menurut Dewa Ketut Sukardi (2002:21) 

orang-orang realistik menonjolkan dirinya dengan cara mengembangkan keterampilan motorik, 

keolahragaan, menjalankan mesin-mesin atau alat. Sejalan dengan itu, Hadiarni dan Irman ( 2009:102) 

Tipe ini juga mengangap diri baik secara dalam kemampuan mekanikal dan atletik dan tidak cakap 

dalam dalam keterampilan sosial atau hubungan insani. 

Tipe investigatif  

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,22 dengan persentase 64,40% dan berada pada kategori 

sedang, artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian 
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investigatif di SMAN 2 Batang Kapas tergolong dalam kategori sedang. Komang Seniawati 

berpendapat (2014:2) bahwa tipe investigatif ini ditandai dengan adanya suatu tugas-tugas yangg 

memerlukan kemampuan bersifat abstrak dari kreatif, didalam lingkungan ini individu lebih 

menyukai metode yang menggunakan berfikir secara logis untuk menangani permasalahan yang 

dihadapinya. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini akan lebih tertarik pada permasalahan 

yang belum bisa terselesaikan dan akan mencari solusinya secara rasional. 

Tipe artistik  

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,3 dengan persentase 65,9% dan berada pada kategori sedang, 

artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian artistik di SMAN 

2 Batang Kapas tergolong dalam kategori sedang. Menurut Komang Seniawati (2014:2) tipe model 

orientasi ini memiliki kecendrungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan 

sukar untuk menyesuaikan diri. 

Tipe sosial 

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,28 dengan persentase 65,5% dan berada pada kategori sedang, 

artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian sosial di SMAN 2 

Batang Kapas tergolong dalam kategori sedang. Terkait dengan penjelasan diatas, Komang Seniawati 

(2014:2) mendeskripsikan bahwa lingkungan sosial adalah tempat dimana seseorang berhubungan 

dengan orang lain. Tipe kepribadian sosial ini memiliki kecendrungan untuk memillih arah karir 

yang yang bersifat membantu orang lain. Ciri-ciri dari tipe model ini adalah pandai bergaul dan 

berbicara, bersifat responsif, kemanusiaan, bersifat religius, memiliki kecakapan verbal, hubungan 

antar pribadi, menjauhkan bentuk pemecahan masalah secara intelektual dan berorientasi pada 

perasaan 

Tipe enterprising 

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,38 dengan persentase 68% dan berada pada kategori sedang, 

artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian enterprising di 

SMAN 2 Batang Kapas tergolong dalam kategori tinggi. Dalam hal ini Hadiarni dan Irman, 2009:104) 

mendeskripsikan bahwa tipe enterprising lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan 

manipulasi terhadap terhadap orang lain untuk perolehan ekonomik atau tujuan organisasi. 

kompetensi-kompetensi  kepemimpinan, persuasif dikembangkan dan yang ilmiah diabaikan 

Tipe konvensional 

Ditemukan skor rata-rata sebesar 3,33 dengan persentase 66,5% dan berada pada kategori sedang, 

artinya rata-rata minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian konvensional di 

SMAN 2 Batang Kapas tergolong dalam kategori sedang. Menurut Hadiarni dan Irman, 2009:104) tipe 

konvensional lebih menyukai kegiatan yang praktis, terkendali, berhubungan dengan angka, 

menyukai tugas-tugas terstuktur dan menyukai aturan dengan sanksi masyarakat. Selanjutnya, 

Komang Seniawati (2014:2) menyatakan bahwa orang yang memiliki tipe konvensional memiliki 

kecendrungan terhadap kegiatan verbal, numerical (angka teratur) menghindari situasi yang kabur, 

mecapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 2 Batang Kapas, Pesisir selatan. maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1) Minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian realistis berada pada kategori 

sedang, dilihat dari aspek melakukan kegiatan yang berorientasi pada penerapan dan aspek 

menyukai aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan alat atau mesin. 

2) Minat siswa melanjutkan berdasarkan tipe kepribadian investigatif berada pada kategori sedang, 

dilihat dari aspek terampil dalam kegiatan akademik dan aspek gemar melakukan percobaan atau 

eksperimen. 
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3) Minat siswa melanjutkan berdasarkan tipe kepribadian artistik berada pada kategori sedang, 

dilihat dari aspek kemampuan mengekspresikan diri melalui karya seni dan aspek kreatif dan 

imajinatif. 

4) Minat siswa melanjutkan berdasarkan tipe kepribadian sosial berada pada kategori sedang, dilihat 

dari aspek menyukai kegiatan membantu orang lain dan aspek memiliki kecakapan dalam 

menyampaikan pendapat. 

5) Minat siswa melanjutkan berdasarkan tipe kepribadian enterprising berada pada kategori tinggi, 

dilihat dari aspek ketertarikan pada dunia wirausaha dan aspek kemampuan mempengaruhi 

orang lain. 

6) Minat siswa melanjutkan berdasarkan tipe kepribadian konvensional berada pada kategori 

sedang, dilihat dari aspek mampu melakukan pekerjaan secara terstuktur dan aspek memiliki 

keterampilan belajar/bekerja dengan menggunakan angka. 

7) Minat siswa melanjutkan pendidikan berdasarkan tipe kepribadian secara keseluruhan di SMA N 

2 Batang kapas berada pada kategori sedang, ilihat dari aspek kepribadian realistis, investigatif, 

artistik, sosial, enterprising dan konvensional. 
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Abstract  
 

Stress can arise as a result of pressure or tension that comes from dissonance 

between a person and his environment. Stress is an adaptive response to an 

external situation that results in physical and psychological aberrations. The 

result, too much stress can threaten a person's ability to face the environment, 

which ultimately disrupts his daily life. For that needed a therapy that can help 

in reducing the impact of stress. One of the therapies that can be used is color 

therapy. Color therapy is one of the non-pharmacological therapy that can 

reduce stress. Therapy is created because it is based on the assertion that each 

particular color contains healing energies. The effect of color affects the work of 

the sympathetic nerves parasympathetic, and improves mood. Color therapy 

provides an element of relaxation, which from various studies of relaxation can 

reduce anxiety or anxiety in individuals. 
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Abstract 
This research is motivated by the low of the resilience for first year student. 

Self-concept is factors suspected to affect the resilience of students. The purpose 

of this research it was to describe the contribution of self-concept to the student 

resilience. This study uses a quantitative method of descriptive correlational 

type. The study population are first year student of IAIN Batusangkar totaling 

1615 people, the sample amount to 321 people, selected by proportional random 

sampling technique. The instrument which used is a questionnaire. Data are 

analyzed with simple regression. The research findings show that 27.9% (R = 

0.528, significance 0.000) the student resilience contributes to self-concept. 

 

Keywords:self-concept, resilience  
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Pendahuluan 

Pendidikan  mempunyai  tugas menyiapkan  sumber  daya  manusia untuk  pembangunan. 

Satuan pendidikan formal yang dapat ditempuh setelah sekolah menengah atas atau sederajat adalah 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis 

dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  yang selalu  melakukan  upaya perbaikan  secara  terus  

menerus  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. 

Menjadi salah satu bagian dari perguruan tinggi tentunya mempunyai tantangan tersendiri bagi 

mahasiswa, apalagi bagi mahasiswa yang masih berada pada tahun pertama. Beradaptasi di 

perguruan tinggi selepas bangku sekolah menengah dapat menjadi transisi  yang  sulit  bagi  banyak  

mahasiswa. Hal ini dikarenakan masa  transisi  dari  bangku  sekolah  menuju bangku  perkuliahan  

adalah  sebuah  proses  yang kompleks. Mahasiswa harus menghadapi berbagai perubahan yang 

cukup berbeda jika dibandingkan dengan ketika masih berada di bangku sekolah.  

Kompleksnya masa  transisi  dari  bangku  sekolah  menuju bangku  perkuliahan membuat 

mahasiswa menjadi kesulitan dan merasa tertekan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dowson dan 

Pooley (2013) The  move  to university is one such transition which may place  individuals at risk of 

suffering ongoing significant life stress, anxiety  and  uncertainty, maksudnya adalah memasuki 
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universitas merupakan salah satu transisi yang dapat menempatkan individu berada pada posisi 

tertekan yang signifikan, kecemasan dan ketidakpastian. 

Selanjutnya pendapat Thawabieh dan Qaesi (2012) menyatakan bahwa: Transition of students 

from school environment to university environment  could cause a psychological,  academic and 

social shock  to them,  since this educational system has  huge differences: the student will face new 

methods of teaching,  new  academic  requirements,  new  type  of  relations  between  students  and  

faculties  and  even  new relations  among students  themselves. Kutipan di atas dapat dimaknai 

bahwa masa transisi lingkungan sekolah ke lingkungan kampus dapat menyebabkan goncangan 

psikologis, akademik, dan sosial bagi mahasiswa, mahasiswa akan menghadapi metode baru dalam 

pembelajaran, bentuk hubungan baru antara mahasiswa dan fakultas serta bentuk hubungan antar 

mahasiswa itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 12 September 2016 dengan 12 orang mahasiswa 

yang berada pada tahun pertama di IAIN Batusangkar, menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan kehidupan di 

perguruan tinggi. Beberapa masalah yang dikemukakan mahasiswa yang berada pada masa transisi 

ini adalah adaptasi terhadap pergaulan yang baru, teman-teman yang baru, aturan baru dalam 

lingkungan yang baru, serta mahasiswa dituntut untuk mengatur keuangan dengan mandiri, 

mengatur waktu dan meningkatkan kedisiplinan diri. Perubahan lain yang signifikan adalah 

perubahan dalam sistem belajar yang jauh berbeda dengan pengalaman sebelumnya dibangku 

sekolah, seperti beban tugas yang tinggi, kesulitan tampil mempresentasikan makalah di depan kelas, 

bahkan ada mahasiswa yang takut tampil mempresentasikan makalah, ada mahasiswa yang tidak 

berani bertanya saat diskusi berlansung. Sistem sks yang diterapkan perguruan tinggi yang membuat 

mahasiswa bingung, mata kuliah wajib seperti bahasa arab yang dirasa begitu sulit oleh mahasiswa, 

apalagi bagi mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum. 

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa mahasiswa pada tahun pertama yang berada pada 

masa transisi dari sekolah ke perguruan tinggi mengalami berbagai kesulitan yang membuat 

mahasiswa berada dalam keadaan tertekan. Untuk bisa menghadapi kesulitan dan keluar dari 

tekanan pada masa transisi tersebut tentunya harus ada sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa, 

salah satunya adalah resiliensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dowson dan Pooley (2013) yang 

menyatakan bahwa resilience is beneficial for individuals facing adversity and transitions in their 

lives. Pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa resiliensi bermanfaat bagi individu dalam 

menghadapi kesulitan dan transisi dalam hidup mereka. 

Selanjutnya, hasil penelitian Gillivray dan Pidgeon (2015) menunjukkan bahwa resiliensi 

merupakan salah satu faktor kunci dalam mengurangi tekanan psikologis mahasiswa. Pada 

penelitian ini dilaporkan bahwa mahasiswa yang berada pada tingkat resiliensi tinggi memiliki skor 

rendah pada vssariabel tekanan psikologis.  

Reivich dan Shatte (2002) menyatakan resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan 

beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan 

dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) atau trauma yang 

dialami dalam kehidupannya tersebut. Kemampuan mahasiswa untuk melakukan resiliensi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian Onder dan Gulay (2008) menunjukkan “the result of the 

study revealed that the gender and the self-concept had effect on resilience”. Pernyataan tersebut 

berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dan konsep diri memiliki efek pada resiliensi. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep diri dengan segala aspek yang terkandung di 

dalamnya memberikan kontribusi terhadap resiliensi individu, meskipun resiliensi tidak hanya 

dipengaruhi oleh konsep diri saja. Konsep diri memiliki konstribusi yang positif terhadap resiliensi 

mahasiswa, sehingga semakin positif konsep diri individu maka semakin tinggi resiliensi individu 

tersebut. 
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Menurut Sunaryo (2004:32) konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara 

utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual termasuk di dalamnya adalah 

persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimilikinya, interaksi individu dengan orang lain 

maupun lingkungannya, nilai-nilai  yang  berkaitan dengan  pengalaman  dan  objek,  serta  tujuan, 

harapan, dan keinginannya.  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya fenomena yang terjadi 

masih rendahnya resiliensi mahasiswa  yang indikasinya disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah konsep diri.Tujuan penelitian ini adalah menguji kontribusi konsep diri terhadap 

resiliensi mahasiswa tahun pertama IAIN Batusangkar. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif korelasional. Populasi 

penelitian adalah mahasiswa tahun pertama IAIN Batusangkar sebanyak 1615 orang. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 321 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik Proporsional Random 

Sampling. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa model Skala Likert. Analisis data dibantu 

dengan menggunakan program SPSS. Hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh nilai sebesar 0.813. 

 

Hasil Penelitian 

Pengujian Persyaratan Analisis Data  

Uji persyaratan analisis yang dilakukan pada data penelitian ini adalah uji normalitas dan  uji 

linieritas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan koefisien 

Asymp. Sig. atau P-value dengan taraf signifikansi 0.05. Jika Asymp. Sig. atau P-value lebih besar dari 

0.05, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS versi 17.00. 

Hasil perhitungan uji normalitas data tentang kosep diri mahasiswa memiliki skor Asymp. Sig 

0.347, data resiliensi mahasiswa memiliki skor Asymp. Sig. 0.460. data di atas menunjukkan ketiga 

variabel memiliki skor Asymp. Sig. lebih besar dari signifikansi yang telah ditetapkan yakni (0.05). 

Artinya, data dari kedua variabel tersebut berdistribusi normal. 

Uji Linieritas 

Uji linieritas dalam penelitian ini, dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi (α) = 0.05. Apabila Fhitung≤ Ftabel maka data tidak linier dan apabila Fhitung>Ftabel 

maka data dinyatakan linier. 

Hasil uji linieritas variabel konsep diri dengan resiliensi menunjukkan Fhitung (130.149) > Ftabel 

(3.89),   dengan nilai sig. 0.000 ≤ 0.05. Artinya, data variabel X bersifat linier. 

 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hasil analisis kontribusi konsep diri terhadap resiliensi mahasiswa dapat dilihat pada Tabel di 

bawah,
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Tabel1 

Hasil Uji Koefisien Regresi Linier 

Sederhana X1 dengan Y 

 

 

 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai R sebesar 0.528, yang menunjukkan koefisien regresi 

konsep diri terhadap resiliensi. Nilai R Square (R2) sebesar  0.279, ini berarti 27.9% variasi pada 

resiliensi mahasiswa dapat dijelaskan oleh konsep diri, sedangkan sisanya 23,1% dijelaskan oleh 

variabel lain. 

Pembahasan 

Kontribusi Konsep Diri Terhadap Resiliensi 

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep diri berkontribusi secara signifikan 

terhadap resiliensi mahasiswa. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya daya juang dalam rangka 

keluar dari kesulitan dan tekanan perkuliahan pada tahun pertama yang dimiliki oleh mahasiswa 

IAIN Batusangkar, salah satunya dipengaruhi oleh konsep diri yang positif dari mahasiswa. 

Mahasiswa telah mampu membangun image positif terhadap dirinya sendiri dan kendala-kendala 

yang dihadapi pada proses perkuliahan di tahun pertama. Mahasiswa mampu menganggap 

kesulitan yang dihadapi sebagai tantangan yang bisa diselesaikan sehingga menimbulkan semangat 

yang berkobar dalam diri mahasiswa. 

Ini sejalan dengan pendapat Everall, dkk (2006) mengemukakan ada tiga faktor yang 

mempengaruhi resiliensi, yaitu: (1) faktor individual, meliputi kemampuan kognitif individu, konsep 

diri, harga diri, dan kompetensi sosial yang dimiliki individu, (2) faktor keluarga, meliputi dukungan 

yang bersumber dari orang tua, yaitu bagaimana cara orang tua untuk memperlakukan dan melayani 

anak. Selain dukungan dari orang tua struktur keluarga juga berperan penting bagi individu, dan (3) 

faktor komunitas. 

Djudiyah  (2011)  menyatakan bahwa cara  pandang negatif  terhadap  diri  sendiri akan 

berdampak pada perkembangan daya resiliensi seseorang  atau daya kemampuan untuk mengatasi 

dan bangkit dari masalahnya. Apabila mahasiswa menganggap kesulitan yang dialami hanya 

membuat  dirinya  menderita  dan  merasa  tidak  berdaya  menghadapinya maka akan menyebabkan 

daya resilensinya tidak berkembang atau cenderung rendah.  Namun  bila  mahasiswa  berusaha  

mengatasi  persoalan-persoalan  yang dihadapinya  dan  berusaha  bangkit  dari  keterpurukannya  

serta  berusaha menerima  apa  yang  dimilikinya  saat  ini  maka  daya  resiliensinya  akan  dapat 

berkembang. 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan 

bahwa konsep diri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap resiliensi mahasiswa. Hal ini 

berarti bahwa semakin positif konsep diri mahasiswa maka akan semakin baik resiliensi mahasiswa 

dalam menghadapi kesulitan dan tekanan pada tahun pertama kuliah. 

Saran 

Kepada mahasiswa IAIN Batusangkar, disarankan agar mempertahankan serta lebih 

meningkatkan kembali kemampuan resiliensi dalam menghadapi berbagai kesulitan di tahun 

pertama kuliah. 

Model R R Square 

X1-Y 0.528 0,279 
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Kepada Pembimbing/Penasehat Akademik di jurusan atau program studi masing-masing, 

disarankan agar secara lebih intensif dapat meningkatkan perannya dalam proses pemberian 

bimbingan dan bantuan pada mahasiswa tahun pertama. 

Kepada pimpinan dan konselor pada Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling di tingkat institut, 

disarankan agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah bahan memberikan pelayanan 

untuk membantu suksesnya mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi. 

Kepada pimpinan dan konselor pada Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling di tingkat institut, 

disarankan agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah bahan memberikan pelayanan 

untuk membantu suksesnya mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi. 
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Abstract 
The main objective in this study was to reveal the effectiveness of cognitive 

behavioral therapy approaches with the setting groups to increase student 

learning motivation. This researchuse  the experimental research models Pre 

Exsperiment, design research with The One Group Pretest-Posttest. The subject 

of the research is grade VIII SMP N 2 Padang Panjang which has a low learning 

motivation as much as 10 students. Method of data collection using a scale of 

motivation. Data analysis using the Wilcoxon Test and data analysis deskripstif. 

The results of a Pretest motivational scale there are 3 students are on a category 

and 7 students are at a low category. The results of the 10 students after Postest 

given Cognitive Behavioral treatment Therapy changes the average student 

learning and motivation are at a high category. Wilcoxon test results indicate an 

average T_hitung = 0.005 < T _ (= tables) 0.05. The results showed that Cognitive 

Behavioral Therapy effective for improving learning motivation of students.  

 

Keywords:Cognitive behavioral therapy, group setting, motivation in 

learning 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan 

pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis 

membawa keberhasilan sebuah bangsa. 

Perkembangan potensi peserta didik dapat dilihat dari motivasi belajar yang dia miliki. 

Peningkatan motivasi belajar yang tinggi merupakan indikator utama dalam pendidikan di sekolah, 

karena motivasi belajar menunjukkan tingkat kompetensi siswa dalam menguasai materi 

pembelajaran. Sedangkan motivasi yang rendah dapat menyebabkan kurangnya usaha belajar, yang 

pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan (Nana Syaodih, 2005:163). 
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Motivasi adalah aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Siswa yang tidak punya 

motivasi tidak akan berusaha keras untuk belajar dan sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi kuat 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2012:75). Sejalan 

dengan itu Sartain (Ngalim Purwanto, 2006:60) mengatakan bahwa motif adalah suatu pernyataan 

yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku/perbuatan ke suatu 

tujuan atau perangsang. 

Maslow (dalam Mohammad Asrori, 2008:183) mengemukakan motivasi seseorang untuk 

melakukan aktifitas ialah karena memiliki suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Motivasi belajar 

siswa sesungguhnya berkaitan erat dengan keinginan siswa untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sardiman A. M (2012:75) siswa yang tidak punya motivasi tidak akan 

berusaha keras untuk belajar dan sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Padahal untuk sukses dalam belajar menurut Mc 

Clelland ( Rumiani, 2006:40) orang yang memilki motivasi memiliki ciri-ciri seperti suka bekerja 

keras, ulet, berorientasi masa depan, optimis, bertanggung jwab dan memperhitungkan resiko. 

Motivasi juga berfungsi sebagai pemberi semangat dan dapat menentukan tingkat keberhasilan 

seseorang dalam mencapai tujuan termasuk dalam kegiatan belajar dan pada pembentukan pribadi 

siswa untuk selalu berprestasi dan tidak lekas putus asa dalam menemukan dan menyelesaikan 

suatu kesulitan. Menurut Muhibbin Syah (1999:137) kekurangan atau ketiadaan motivasi baik yang 

bersifat internal maupun eksternal, dapat menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam proses 

pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. 

Adapun indikator motivasi belajar menurut Keke T. Aritonang (2008:14) antara lain : (1) 

ketekunan dalam belajar (2) ulet dalam menghadapi kesulitan (3) minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar (4) berprestasi dalam belajar (5) mandiri dalam belajar. 

Sejalan dengan itu Hamzah B. Uno (2013:3) motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam 

diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya. Menurut John W. Santrock (2008:510) motivasi adalah proses yang 

memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. 

Sedangkan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah menurut Abu Ahmadi dan 

Widodo Supriyono (2004:83) antara lain :(1) Tampak acuh tak acuh. (2) Mudah putus asa. (3) 

Perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran. (4) Suka mengganggu kelas. (5) Sering meninggalkan 

pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. 

Tujuan motivasi belajar yang sebenarnya adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan yang dapat memuaskan kebutuhan individu. Fungsi motivasi belajar menurut Sardiman 

A.M (2009:85) antara lain : (1) mendorong manusia untuk berbuat (2) menentukan arah perbuatan (3) 

menyelesaikan perbuatan. 

Adanya tujuan yang jelas akan mempengaruhi kebutuhan dan akan mendorong timbulnya 

motivasi (Oemar Hamalik, 2010:75). Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (2000:73) tujuan motivasi 

belajar adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 

tertentu. 

Pada lingkungan sekolah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat menggunakan 

bantuan pendekatan Cognitif Behavioral Therapy dengan setting kelompok. Menurut David A. Tomb 

(2004:251) terapi kognitif perilaku merupakan suatu gabungan antara terapi kognitif dan terapi 

perilaku. Terapi ini menganggap kesulitan-kesulitan emosional berasal dari pikiran atau keyakinan 

yang salah yang menyebabkan perilaku yang tidak produktif.  Penyimpangan perilaku manusia 

terjadi karena adanya penyimpangan fungsi kognitif. 
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Hal ini terungkap dalam beberapa penelitian berikut Penelitian oleh Andry Putra Pratama; 

Endang Widyorini, Lita Widyo Hastuti (2012) tentang “Penerapan Cognitive Behavioral Therapy 

untuk Menurunkan Gejala-gejala Geberalized Anxiety Disorder pada Remaja” hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa Cognitive-Behavioral Therapy dapat menurunkan gejala-gejala Generalized 

Anxiety Disorder pada remaja. Gejala-gejala Generalized Anxiety Disorder tersebut ada yang 

sepenuhnya menghilang, tetapi ada gejala yang belum sepenuhnya menghilang. 

Penelitian selanjutnya oleh Esty Aryani Safithry (2014) tentang “Group Cognitive Behaviour 

Therapy untuk Mengurangi Kecemasan pada Mahasiswa UM Palangkaraya Yang Akan Menghadapi 

Ujian Skripsi” hasil penelitian mengungkapkan berdasarkan hasil terapi dapat diketahui bahwa 

subjek mengalami perubahan yang cukup berarti setelah beberapa proses terapi. Perubahan tersebut 

terdiri dari penurunan tingkat kecemasan dan perubahan pikiran negatif menjadi positif. 

Sarandria (2012) tentang”Efektifitas Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Meningkatkan 

Self Esteem pada Dewasa Muda” Berdasarkan hasil terapi dapat diketahui bahwa subjek mengalami 

perubahan yang cukup berarti setelah beberapa proses terapi. Perubahan tersebut terdiri dari 

penurunan tingkat kecemasan dan perubahan pikiran negatif menjadi positif. 

Menurut Singgih D. Gunarsah (2007:82) perilaku seseorang sangat mempengaruhi kehidupannya, 

juga bagaimana dia menerima dukungan dengan berpedoman pada pikirannya. Cognitive Behavioral 

Therapy menganalisis bagaimana kita berpikir tentang diri kita, dunia dan orang lain, apa yang kita 

lakukan sehingga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Menurut Christine Wilding & Aileen 

Milne (2013:19) gagasan dasar cognitive behavioral therapy dapat disimpulkan dalam ungkapan 

”Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan”. Tujuan dari konseling cognitive 

behavioral therapy menurut Oemarjoedi A. Kasandra (2003:9) yaitu mengajak konseli untuk 

menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan 

dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Melalui pendekatan cognitive behavioral 

therapy siswa mampu mengembangkan tanggung jawab dan mampu meningkatkan motivasi untuk 

berperilaku yang lebih baik. 

Menurut Corey dan Beck (dalam Albert R. Roberts & Gilbert J. Greene, 2008:193-194) para terapi 

perilaku dan kognitif menggunakan berbagai macam teknik perilaku, sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan klien. Ini meliputi pelatihan relaksasi, pelatihan ketegasan (asertion training), pemecahan 

masalah, penjadwalan kegiatan dan desensitisasi (desensitization). 

Dengan cognitive behavioral therapy, dilakukan modifikasi fungsi pikiran, perasaan, dan 

perbuatan (perilaku), dengan cara menekankan fungsi kognitif (otak) dalam menganalisis, 

memutuskan, bertanya, berkehendak, dan memutuskan kembali. Dengan merubah status pikiran dan 

perasaan, diharapkan klien dapat merubah perilakunya dari negatif menjadi positif. 

Adapun hal yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian efektivitas pendekatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP N 2 

Padang Panjang ini ialah melihat banyaknya persoalan yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan 

dengan permasalahan yang telah peneliti uraikan berdasarkan fenomena sebelumnya di sekolah ini. 

Sehingga nantinya melalui hasil penelitian ini, dapat membantu memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keadaan yang sebenarnya kepada pihak-pihak terkait seperti guru, konselor dan kepala 

sekolah, dan pihak-pihak ini mampu memberikan bantuan dan membentuk kebijakan yang positif 

untuk merubahnya. 

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektifitas pendekatan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selanjutnya tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Mendeskripsikan motivasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest). (2) Mendeskripsikan 

motivasi belajar siswa sesudah diberikan perlakuan (posttest). (3) Menguji efektifitas pendekatan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 



Sri Purwanti, Yeni Karneli, Erlamsyah 
Efektifitas Pendekatan Cognitive Behavioral  Therapy dengan Setting Kelompok untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

52 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2007:72) dalam 

penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), metode penelitian digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.  

Rancangan eksperimen model Pre Experiment, dengan desain penelitian The One Group Pretest-

Posttest. Rancangan ini terdiri dari satu kelompok (tidak ada kelompok kontrol).  

Penelitian eksperimen menurut Suharsimi Arikunto (2006:3) adalah suatu cara untuk mencari 

sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu. 

Diagram rancangan penelitian ini menurut A. Muri Yusuf (2013:180) adalah sebagai berikut. 

KE O1     X   O2 

Menurut Sumadi Suryabrata (2007:102) kelemahan dari desain penelitian ini adalah tidak adanya 

jaminan bahwa X adalah satu-satunya faktor atau bahkan faktor utama yang menimbulkan 

perbedaan antara O1 dan O2. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:90) “subjek penelitian merupakan sesuatu yang 

kedudukannya sangat sentral, karena pada subjek penelitian inilah data tentang variabel yang diteliti 

berada dan diamati oleh peneliti”. 

Pengambilan subjek yang digunakan dalam penelitian dengan memilih siswa kelas VIII yang 

memiliki motivasi belajar rendah berdasarkan pretest yang telah diberikan dan kelompok yang 

digunakan hanya kelompok eksperimen yang subjeknya berjumlah 10 orang. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non tes berupa angket. dalam 

menganalisis data tersebut peneliti menggunakan perbandingan nilai pretest (O1) dengan nilai 

posttest (O2).  

Sedangkan untuk melihat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan dengan, dilakukanlah analisis data dengan menggunakan teknik Wilcoxon Signed 

Rank test, menurut Singgih Santoso (2012:396) menggunakan rumus: 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kegiatan penelitian dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang siswa yang mengalami motivasi belajar 

rendah di SMP N 2 Padang Panjang.  

1. Hasil Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa di SMP N 2 Padang Panjang 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang sebelum diberikan perlakuan berupa 

pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok. Berikut ini disajikan kondisi 

motivasi belajar siswa berdasarkan hasil pretest dan posttest. 

 

Tabel 1 

Kondisi Motivasi Belajar Pretest dan Posttest Siswa 

 

 

Motivasi Belajar 

Pretest Posttest 
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No Inisial  Skor Kategori Skor Kategori 

1 IM 126 R 195 T 

2 LT 129 R 181 T 

3 SDU 133 S 190 T 

4 RDPM 127 R 173 T 

5 ANA 126 R 191 T 

6 AT 135 S 183 T 

7 MH 129 R 205 T 

8 AMI 127 R 188 T 

9 RWD 136 S 171 T 

10 FW 126 R 188 T 

Jumlah 1294 Jumlah 1865 

Rata-rata 129,4 Rata-rata 186,5 

 

Skor motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang masing-masing siswa pada posttest 

mengalami peningkatan dari skor pretest. Pada saat pretest, kondisi motivasi belajar siswa pada 

umumnya sedang dengan rata-rata 129,4, kemudian setelah diberikan perlakuan dan dilakukan 

posttest terlihat semua skor meningkat dan berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 182,8. 

Kondisi motivasi belajar siswa yang rendah sebelum diberikan perlakuan dialami oleh IM, ANA, 

FW dengan skor 126 dan berada pada kategori kurang baik. Dan yang tertinggi dialami oleh RWD 

dengan skor 136 berada pada kategori cukup baik. 

 Selanjutnya kondisi motivasi belajar siswa yang rendah setelah diberikan perlakuan dialami 

oleh RDPM dengan skor 173 dan berada pada kategori tinggi, selanjutnya kondisi motivasi belajar 

siswa yang tertinggi setelah diberikan perlakuan dialami oleh MH dengan skor 205 berada pada 

kategori tinggi. Namun secara umum semua subjek penelitian mengalami peningkatan. 

2. Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Perbedaan frekuensi kondisi motivasi belajar siswa untuk masing-masing kategori dari hasil 

pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa Pretest-Posttest 

Interval Kategori Pretest Posttest 

F % F % 

>210 Sangat Tinggi - - - - 

170-209 Tinggi - - 10 100 

130-169 Sedang 3 30 - - 

90-129 Rendah 7 70 - - 

<89 Sangat Rendah - - - - 

Jumlah 10 100 10 100 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada 

subjek penelitian antara sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pendekatan CBT setting 

kelompok. Selanjutnya perbedaan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil pengolahan data 

pretest dan posttest sebagai berikut. 
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Tabel 3 

Gambaran Perbedaan Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRETEST 10 129.40 3.864 126 136 

POSTTEST 10 186.50 10.091 171 205 

 

Berdasarkan tabel 3 terlihat dari 10 orang subjek penelitian yang dilibatkan dalam 

perhitungan mengalami peningkatan  motivasi belajar setelah mengikuti kegiatan pendekatan 

CBT setting kelompok. 

 

3. Hasil Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis statistik non-parametik dengan 

uji Wilcoxon menggunakan SPSS versi 20.00. uji Wilcoxon  digunakan untuk menganalisis hasil-

hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data sebelum dan setelah perlakuan. Analisis ini 

digunakan apabila peneliti ingin melihat ada atau tidaknya perbedaan kondisi subjek penelitian 

antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan. 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

pada motivasi belajar sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendekatan Cognitive Behavioral 

Therapy dengan setting kelompok. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil 

perhitungan seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4 

Hasil Analisis Wilcoxon Signed Ranks Test Pretest dan Posttest Motivasi Belajar 

Test Statisticsb 

 Posttest – Pretest 

Z -2.803a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angka probabilitas Asymp.Sig  motivasi belajar pada 

kelompok eksperimen sebesar -2.803a atau probabilitas dibawah Alpha (0,005<0,05). Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan setelah mengikuti 

kegiatan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy dengan setting kelompok. 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata 

antara kondisi motivasi belajar sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok. 

Hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata siswa memiliki motivasi belajar yang rendah di SMP 

N 2 Padang Panjang, hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor pretest sebesar 129,4 yang berada pada 

kategori kurang baik sebelum mengikuti treatment. Setelah mengikuti treatment cognitive behavioral 

therapy dengan setting kelompok terjadi perubahan pada diri siswa yang akhirnya sudah mulai 
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mampu meningkatkan motivasi belajarnya, hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor posttest sebesar 

182,8 yang berada pada kategori baik.  

Hal ini berarti cognitive behavioral therapy berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

dibantu mengubah persepsi dan penghayatan melalui materi yang didiskusikan pada kegiatan 

kelompok. 

 Menurut Yudrik Yahya (2011:358) dalam hal belajar, motivasi adalah suatu kondisi yang 

mendorong anak untuk melakukan belajar guna meningkatkan mutu belajar dengan baik. 

Penemuan-penemuan menunjukkan bahwa pada umumnya hasil belajar meningkat jika motivasi 

belajar meningkat pula. Kegagalan individu dalam hal motivasi belajar dapat menyebabkan tampak 

acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu di 

dalam kelas, sering meninggalkan pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar, anak 

terlihat malas belajar, nilai-nilainya lebih cenderung menurun, perhatiannya lebih tertuju pada 

sesuatu yang berseberangan dengan tugas belajarnya contohnya : menoton televisi, bermain video 

game, dan masih banyak lagi. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku melalui pengalaman, baik pengalaman itu didapat dari lingkungan sekolah 

maupun dari lingkungan masyarakat (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2013:128). Winkel 

(dalam Ali Imran, 1996:87) mengungkapkan kesimpulan tentang motivasi belajar, yakni keseluruhan 

daya penggerak psikis dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

belajar demi mencapai satu tujuan. 

Kegiatan eksperimen dilakukan dengan melaksanakan pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan pelaksanaan 

kegiatan terungkap bahwa adanya pandangan suatu kejadian sangat kuat pengaruhnya terhadap 

kehidupan, hal itu akan mempengaruhi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Seharusnya 

pandangan itu adalah diri sendiri dapat belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi tidak terlalu 

mengikuti atau berprasangka terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu itu. 

Pernyataan tersebut banyak dikemukakan oleh anggota kelompok, seperti terlambat ke sekolah 

tidak merugikan sehingga sikap yang ditampilkan itu santai saja, tidak masuk kelas karena terlambat 

dan merasa takut dimarahi oleh guru yang mengajar, tidak aktif di kelas dan keluar masuk kelas 

karena pelajaran yang diberikan oleh guru tidak menarik, siswa juga mengatakan sebagian dari 

mereka banyak yang tidur di kelas karena mereka berpikir daripada mengganggu proses 

pembelajaran lebih baik tidur. 

Setelah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok 

perubahan siswa mulai terlihat secara bertahap walaupun tidak terlalu banyak yang aktif pada setiap 

tahapnya, akan tetapi selama kegiatan siswa berani mengemukakan pendapatnya tentang 

permasalahan yang dirasakan sesuai dengan topik yang dibahas. Cognitive behavioral therapy secara 

khusus dapat diterapkan untuk terapi kelompok dan kerja kelompok, memberi banyak kesempatan 

mencapai kesepakatan mengenai pekerjaan rumah, untuk menantang pemikiran diri sendiri, untuk 

belajar dari pengalaman orang lain, dan serta saling berinteraksi antar sesama anggota. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan analisis statistik serta uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang panjang, 

secara khusus temuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan yang siginifikan pada skor rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan 

setelah mengikuti kegiatan pendekatan CBT setting kelompok, dimana skor rata-rata posttest 

lebih tinggi dari pada skor rata-rata pretest. 
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2. Pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok efektif dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang. Pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok telah teruji keefektifannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

yang rendah yang disebabkan oleh pemikiran yang negatif. Sehingga pada kegiatan pelaksanaan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok, konselor mengaktifkan anggota kelompok 

untuk mempositifkan pemikiran dan tingkah laku. 

Implikasi 

1. Implikasi terhadap Teori Motivasi Belajar 

 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kelompok eksperimen dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini menjadi bukti bahwa setelah diberikan perlakuan berupa 

pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok tingkat motivasi belajar siswa 

berubah menjadi lebih baik. Melaksanakan kegiatan cognitive behavioral therapy dengan setting 

kelompok dengan perencanaan yang baik dan berkesinambungan akan membantu anggota 

kelompok menjadi lebih aktif dalam berpendapat dan berbagi ide, gagasan, serta pengalaman. 

Melalui kegiatan ini anggota kelompok memperoleh pengetahuan baru dan pemikiran baru 

terhadap pengalaman yang diperoleh dalam pendekatan cognitive behavioral therapy dengan 

setting kelompok.Selanjutnya, topik yang dibahas berdasarkan dengan kondisi anggota kelompok 

yang difokuskan kepada pemikiran tidak adaptif terkait dengan motivasi belajar, sehingga 

anggota kelompok dapat memunculkan pengalaman dan pemikiran masing-masing, serta saling 

merespon satu sama lain. 

2. Implikasi terhadap Praktik Bimbingan dan Konseling 

 Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting 

kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, kegiatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok hendaknya digunakan di dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling guna untuk mengentaskan pemikiran tidak adaptif yang menyebabkan 

rendahnya kemampuan individu dalam meningkatkan motivasi belajar di sekolah. 

 Pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya memfokuskan perhatian terhadap 

motivasi belajar siswa, sehingga materi dalam layana tertuju kepada peningkatan motivasi belajar 

seperti bertanggung jawab, tekun, ulet dan lain sebagainya. Selanjutnya sekolah dapat menyusun 

program yang membantu siswa mengubah pemikiran tidak adaptif yang mengganggu kehidupan 

sehari-hari melalui kerjasama dengan konselor untuk melaksanakan kegiatan pendekatan 

cognitive behavioral therapy di sekolah. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang dapat diajukan  

sebagai tindak lanjut penelitian ini. Beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan cognitive behavioral therapy dengan 

setting kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, diharapkan bagi 

siswa sebaiknya mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah guna meningkatkan 

motivasi belajar, menghilangkan pemikiran irasional yang menghambat perkembangan 

kemampuan motivasi belajar. 

2. Bagi Konselor 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada konselor untuk dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling, sehingga melalui 

layanan tersebut siswa dapat merubah pemikiran irasionalnya menjadi rasional terhadap motivasi 

yang ada pada dirinya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan cognitive behavioral therapy, karena ditemukan di lapangan bahwa 

siswa lebih terbuka menceritakan permasalahannya dalam keadaan face to face. Selanjutnya 

peneliti juga dapat menggunakan teknik yang berbeda, dan juga bisa dengan layanan yang 

berbeda dan motivasi belajar pada siswa dapat meningkat. 
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Abstract 
In some societies prosocial behavior is not considered valuable, for example in 

Uganda where violent behavior and roughness are seen as a common norm 

(Turnbull 1972 in Sugiono, 2013).The same point expressed in research 

conducted by Hyson and Taylor (2011) in Sugiono (2013), states that in most 

cultures, especially non-Westrn cultures, children are often expected to (1) do 

work that can help families, such as taking care of and taking care of her 

siblings; (2) sharing with younger children including the most loved belongs; 

(3) become a cooperative member of society. This cultural difference according 

to Hayson and Taylor can be reflected through behavior when children play 

and interact with their friends. 
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Pendahuluan 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga 

diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, 

dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. 

Manusia dilahirkan sebagai mahluk sosial (zoon polition). Sosialisasi adalah proses belajar untuk 

menjadi mahluk sosial. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self (pribadi 

dalam masyarakat), yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun 

perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan 

sosial. 

Manusia adalah mahluk sosial yang hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat dapat diartikan 

sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Interaksi antarmanusia tumbuh, karena kondisi biologis dan 

psikologis manusia. Manusia dilahirkan dengan memiliki naluri dasar dan kebutuhan dasar yang 

tidak dapat dipenuhi sendiri melainkan harus kerjasama dengan manusia lain. 

mailto:hrochani@yahoo.com
mailto:afiatievi@gmail.com
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Sebagai salah satu bagian dalam perkembangan sosial anak, perilaku prososial mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mampu membawa dampak positif bagi 

pengembangan diri serta seluruh aspek kehidupan masyarakat (Giri, 2011 dalam Sugiono, 2013). 

Perilaku prososial juga perlu dikembangkan dan dibina selama proses pendewasaan karena jika tidak 

dikembangkan secara optimal, maka dapat menimbulkan masalah yang tidak hanya terjadi pada 

masa kanak-kanak, tetapi juga dikemudian hari (Geldard & Geldard, 2012 dalam Sugiono, 2013). 

Perilaku berbagi yang merupakan salah satu perilaku prososial pada awalnya terbentuk dari 

perintah dan saran dari orang tua, namun seiring waktu anak melakukan aktifitas interaksi dengan 

teman sebaya, maka teman sebayalah yang memberikan stimulasi sehingga memunculkan motivasi 

berbagi yang besar  pada diri anak. Seperti yang disampaikan Santrock (2007) bahwa saran dan 

perintah orang tua memang menanamkan standar perilaku berbagi, tetapi kebutuhan dan argumen 

untuk melakukan proses memberi dan menerima,  teman sebayalah yang memberikan stimulasi 

langsung untuk perilaku berbagi.  Ketika anak berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya, 

mereka  membawa perilaku sosial yang dicontohkan orang tua di rumah, dari interaksi tersebut 

terjadi pertukaran perilaku sosial diantara mereka yang pada akhirnya mematangkan pemahaman 

tentang bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi sehingga mereka diterima oleh lingkungan, 

seperti yang diungkapkan oleh Damon (1988) bahwa konstruksi standar keadilan sehari-hari 

dilakukan dengan kolaborasi dan negosiasi antar anak dalam interaksi mereka. Melalui proses yang 

terjadi berulang kali selama bertahun-tahun ini pemahaman anak terhadap ide tentang kesetaraan, 

kebajikan, kepantasan, dan kompromi akan semakin dalam. Pemahaman ini memberikan konsistensi 

dan kemurahan hati yang lebih besar dalam perilaku berbagi pada anak. Perilaku prososial ini lebih 

sering muncul pada masa remaja dibandingkan pada masa anak, perilaku prososial terjadi lebih 

sering pada masa remaja dibandingkan pada masa anak-anak, meskipun contoh-contoh perilaku 

tentang memperhatikan orang lain atau menenangkan orang yang sedang stres sudah dapat 

ditemukan pada masa prasekolah (Eisenberg & Fabes, 1998; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006; 

Eisenberg & Moris, 2004 dalam Santrock; 2007). 

Perilaku merusak dan merugikan bagi diri sendiri dan orang lain disebut sebagai perilaku 

antisosial. Jika perilaku ini terjadi cukup sering, psikiater mendiagnosis mereka dengan instilah 

conduct disorder. Perilaku ini sering terjadi pada remaja, jika perilaku yang dilakukan melanggar 

hukum, maka masyarakat memberikan label ”kenakalan remaja”. Kenakalan remaja dan conduct 

disorder lebih sering dilakukan oleh laki-laki ketimbang perempuan (Santrock, 2007:140). 

 Masalah perilaku antisosial pada anak diakibatkan oleh kombinasi berbagai penyebab yang 

terjadi selama waktu tertentu, yang termasuk penyebabnya adalah warisan genetik terkait 

tempramen yang sulit, pola asuh yang tidak efektif salah satunya adalah kurang pengawasan dalam 

penggunaan media sosial dan tinggal di lingkungan dengan norma kekerasan.  Penanganan yang 

dapat dilakukan adalah penanganan secara multisistem yang dilakukan oleh seluruh keluarga, 

sekolah, pemerintah dan individu lain dalam kehidupan anak dengan menggunakan metode yang 

tepat sesuai dengan usia anak.Permainan berkelompok dianggap dapat menjawab persoalan perilaku 

antisosial anak, tanpa ada hambatan perbedaan budaya dan usia, sehingga perkembangan anak 

dapat teroptimalkan. 

Kajian Teori 

Perilaku Prososial Anak 

Perilaku prososial pada anak penting dikembangkan agar anak memiliki kesiapan dalam 

beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Einsendberg, Fabes, & Spinrad (2006) dalam Santrock 

(2007:138), peduli terhadap keadaan dan hak orang lain, perhatian dan empati terhadap orang lain, 

dan berbuat sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain, kesemua itu adalah komponen dari 

perilaku prososial. Altruisme dan resiprokal bentuk paling murni dari perilaku prososial dimotivasi 

oleh altruisme, ketertarikan yang tidak egois dalam membantu orang lain (Eisenberg & Wang, 2003 

dalam Santrock, 2007).  
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Anak dilahirkan belum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul 

dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara 

menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan 

atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman 

sebaya, atau orang dewasa lainnya. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses 

perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan 

sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh 

kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan sosial anak untuk akur dengan teman sebaya juga bergantung pada pengetahuan 

sosial. Anak-anak perlu mengetahui tujuan apa yang mesti dikejar ketika situasi ambigu. Perspektif 

kognitif sosial memandang anak yang tidak bisa menyesuaikan diri mengalami kekurangan 

kemampuan kognitif sosial untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. 

Menurut Beaty (1998), perilaku prososial pada anak-anak ditunjukkan dengan perilaku yang 

menampilkan perilaku empati, berbagi, bergiliran dan bekerja sama. Anak dengan perilaku prososial 

yang baik, cenderung membangun hubungan yang memuaskan dan menerima umpan balik yang 

positif dari orang lain. Jika perilaku prososial yang dimiliki oleh anak tidak dikembangkan dan 

dibina selama proses pendewasaan, maka dapat menyebabkan anak tumbuh sebagai individu yang 

cenderung tidak peka, tidak peduli, egois, menyinggung perasaan orang lain, serta tidak sesuai 

dengan norma masyarakat, seperti yang dipaparkan pada contoh perilaku agresiyang menurut data 

semakin hari semakin meningkat. 

Pemberian penguatan (reinforcement) melalui pemberian penghargaan dan hukuman telah 

dilakukan oleh orang tua dan guru sebagai salah satu cara untuk mengembangkan perilaku prososial 

anak usia dini (Hyson & Taylor, 2011).Akan tetapi upaya ini ternyata kurang efektif, karena menurut 

Eisenberg (1982), inti definisi dari perilaku prososial yang paling penting adalah “sukarela” sehingga 

jika anak dipaksa untuk menjadi baik dan mau berbagi justru yang terjadi adalah perilaku yang 

ditampilkan bukanlah merupakan perilaku sukarela serta tidak dapat dikatakan sebagai prososial. 

Perilaku prososial menurut Eisenbergh (1979) adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk 

menolong atau memberikan kenyamanan psikologis kepada orang lain secara sukarela. Batson 

(dalam Setiadi, 2010 dalam Sugiono, 2013) memandang perilaku prososial sebagai sebuah kategori 

yang luas, yang mana di dalamnya mencakup setiap tindakan membantu orang lain, terlepas dari 

motif orang yang memberikan bantuan tersebut.Perilaku prososial mempunyai cakupan yang luas 

apabila dibandingkan dengan altruisme (Santrock, 2002). 

Beaty (1998:147) memandang perilaku prososial sebagai aspek positif dari perkembangan moral 

yang mendapatkan perhatian dari banyak pendidik dan pemerhati PAUD karena dianggap sebagai 

area kedua dari perkembangan sosial anak. Termasuk kedalamnya adalah perilaku seperti: (a) 

Empati, dimana anak-anak mengekspresikan perasaan kasih sayangnya dengan menghibur 

seseorang yang sedang merasa kesulitan atau dengan mengekspresikan bagaimana perasaan anak-

anak lainnya ketika berada dalam konflik interpersonal; (b) Murah hati, dimana anak-anak berbagi 

atau memberikan sesuatu yang merupakan miliknya kepada orang lain; (c) Kerjasama, dimana anak-

anak secara suka rela bergiliran atau bekerja sama dengan senang hati; dan (d) Membantu, dimana 

anak-anak membantu seseorang untuk melengkapi tugas atau membentu seseorang yang 

membutuhkan. Keempat perilaku tersebut juga menurut Beaty merupakan karakteristik-karakteristik 

yang dapat membantu seseorang untuk dapat bergabung dalam masyarakat, memotivasi seseorang 

untuk berinteraksi dengan orang lain serta membantu untuk menjadi manusia seutuhnya.  

Uraian mengenai perilaku prososial di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah 

suatu perilaku yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. 

Apabila seorang anak melakukan suatu kebaikan misalnya berbagi dengan teman karena paksaan 
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maka perilaku tersebut tidak dapat dipandang sebagai perilaku prososial, karena anak 

melakukannya bukan berdasarkan keinginan sendiri atau bukan sukarela. 

Bagaimana Anak-anak Belajar tentang Perbedaan 

Anak-anak tidak memasuki program anak usia dini sebagai papan tulis kosong yang tidak 

berisikan apapun mengenai perbedaan. Namun sebaliknya, mereka membawa bank data sendiri-

sendiri yang berisikan pengamatan mengenai karakteristik orang, pengalaman dengan respons orang 

dewasa terhadap pertanyaan mereka yang bisa mencerminkan tingkat ketidaknyamanan yang 

beragam mengenai perbedaan, pemaparan pada prasangka umum mengenai kelompok tertentu dan 

teori-teori yang mereka susun sendiri tentang sebab dan pengaruh keragaman (Derman Sparks, 1992 

dalam Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E. 2011).Anak-anak tumbuh dalam dunia yang penuh 

pertentangan, kita mengajari anak-anak kita tentang kesetaraan, kebebasan, dan keadilan, tapi setiap 

hari mereka menyaksikan ketidaksetaraan dan diskriminasi.Ide-ide mereka tentang perbedaan sering 

mencerminkan pendirian yang tidak tetap dan kebingungan (Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E., 

2011). Masih menurut Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E. (2011), anak-anak menyerap stereotip dan 

anggapan mengenai berbagai macam dimensi manusia, termasuk ras, kelas social, budaya, gender, 

orientasi seksual, dan kemampuan/ ketidakmampuan. Anak menyadari dan ingin tahu tentang 

perbedaan dan persamaan di antara banyak orang.Namun karena keterbatasan kognitif mereka, 

anak-anak sering keliru memahami fenomena khusus (Pfeifer, Brown & Juvonen, 2007 dalam 

Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E. 2011).Anak-anak mengajukan pertanyaan, menyusun informasi, 

dan membuat teori mengenai keragaman, sesuai dengan tahap perkembangan kognitif umum 

mereka. Dalam proses ini mereka bergantung pada informasi konkrit dan menggabungkannya 

menjadi skema yang lumrah, sering mengabaikan atau salah menafsirkan informasi yang terkait. 

Contohnya, mereka terkadang beranggapan bahwa orang memiliki warna kulit yang berbeda karena 

mereka berjemur atau kulitnya dicat, mengabaikan fakta bahwa anggota keluarga biologis memiliki 

warna kulit yang sama. Dan juga, penjelasan anak-anak mengenai perbedaan gender sering terfokus 

pada hal-hal yang bisa dilihat, tapi tidak ada hubungannya, seperti panjang rambut atau pakaian. 

Saat membicarakan tentang orang miskin dan kaya, anak prasekolah sering beranggapan bahwa 

kekayaan bergantung pada pengambilan uang dari bank atau uang kembalian dari penjaga took. 

Ketidakmampuan atau kecacatan sering salah dihubungkan dengan usia (misalnya, “Ia masih bayi, 

dan belum belajar berjalan”.) 

Berlawanan dengan latar belakang perkembangan ini, sebagian orang bisa saja lebih banyak 

mengembangkan dan  mempertahankan stereotip. Contohnya, anak-anak yang memiliki sistem 

pengelompokkan yang kaku tentang dunia secara umum, lebih sering membentuk dan 

mempertahankan citra stereotip mengenai kelompok lain daripada teman-teman sebaya mereka yang 

lebih fleksibel (bigler, Jones & Lobliner, 1997; Bigler & Liben, 1993; Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E. 

2011). 

Saat mereka mencoba memahami dunia mereka, anak-anak bisa saja waspada terhadap bahasa, 

penampilan, atau perilaku yang tidak lazim dan  menarik kesimpulan yang kelihatannya 

mengandung prasangka dan bertentangan. Anak-anak yang tumbuh dalam tempat yang homogeny 

beresiko mengembangkan sikap negative tentang kelompok lain karena mereka tidak memiliki 

pengalaman langsung untuk menentang informasi yang salah atau rasa takut (McGlothin & Killen, 

2006 dalam Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E. 2011). Sebaliknya, sebuah penelitian menunjukkan 

bahwa anak-anak Inggris Asli yang tumbuh dalam masyarakat yang heterogen menunjukkan 

prasangka kelompok yang lebih sedikit daripada teman sebaya mereka dalam daerah yang 

didominasi warga kulit putih (Rutland, Cameron, Bennet, & Ferrel, 2005 dalam Roopnarine, J.L. dan 

Johnson, J.E. 2011).  

Saat mereka mempelajari tentang perbedaan dan persamaan diantara banyak orang, beberapa 

anak (khususnya mereka yang bukan bagian kelompok umum) merasakan keadaan terputus antara 

kehidupan keluarga dan sekolah mereka, yang bisa membuat mereka tidak nyaman. Anak-anak juga 
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menyerap dan sering membuat pesan tantang kelompok mana yang lebih kuat daripada kelompok 

yang lain. Akibatnya, sebagian anak menjadi lebih pendiam atau pasif di sekolah, sementara anak-

anak lain bisa menjadi sangat angkuh. 

Maka, membuat program yang menyertakan anak-anak dari berbagai latar belakang ras, budaya, 

dan sosio-ekonomi mungkin merupakan strategi yang paling efektif untuk membesarkan anak 

dengan sedikit prasangka. 

Metode 

Penulis menggunakan metode studi literatur untuk merumuskan konsep, dengan cara melakukan 

analisis terhadap beberapa teori tentang bimbingan dan konseling komprehensif sebagai pendekatan 

yang berorientasi perkembangan dan preventif. 

Hasil dan Diskusi 

Bimbingan dan konseling menjadi upaya pedagogis untuk memfasilitasi perkembangan individu 

dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya sesuai dengan potensi yang dimiliki 

(Kartadinata, 2011:24). Hal tersebut melandasi bahwa bimbingan dan konseling menjadi bidang 

layanan khusus dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah yang ditangani oleh tenaga-

tenaga ahli dalam bidang tersebut.Pada jenjang Sekolah Dasar, layanan ini dapat diberikan secara 

terintegrasi di kelas, karena kegiatan bimbingan dan konseling tidak diberikan oleh konselor secara 

khusus seperti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP dan SMA), melainkan oleh guru kelas. 

Guru kelas di SD harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua 

materi pelajaran (kecuali Agama dan Penjaskes) serta memberikan layanan bimbingan konseling 

kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. 

Guru tidak melakukan konseling pada anak-anak dengan cara seperti yang dilakukan pada orang 

dewasa. Pemberian konseling pada orang dewasa dengan cara duduk bersama dan meminta mereka 

berbicara kepada konselor. Jika strategi yang sama dilakukan kepada anak-anak, banyak diantara 

mereka yang tidak akan mengatakan apa pun, kecuali menjawab pertanyaan yang diajukan langsung 

kepadanya. Jawaban anak-anak yang disampaikan pun cenderung tidak menyebutkan hal-hal yang 

penting. Selain itu, dalam waktu singkat, mereka kemungkinan akan bosan dan menarik diri dengan 

berdiam diri.  

Teknik bimbingan yang digunakan meliputi teknik-teknik pembelajaran, pertukaran informasi, 

bermain peran, tutorial, dan konseling (Muro and Kottman, 1995:5).Dalam melaksanakan teknik 

bimbingan kepada anak, perlu menggunakan keterampilan membimbing dan mengkonseling verbal 

bersama dengan strategi lain, contohnya adalah dengan menggunakan permainan dalam 

kelompok.Dengan menggunakan strategi tersebut, maka terciptalah kesempatan bagi anak untuk 

terlibat dalam konseling yang memberi manfaat secara prefentif dan penyembuhan. 

Program yang peka terhadap budaya dan linguistic bisa membantu anak-anak mengembangkan 

pengetahuan budaya baru dan keterampilan bahasa dalam konteks yang mendukung pengalaman 

rumah mereka dan memperluas pengalaman anak, ketimbang memaksa mereka memilih antara 

kesetiaan pada rumah dan sekolah mereka (Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E., 2011). 

Pemikiran mendasar tentang teknik kerjasama adalah bahwa anak-anak bisa dan harus belajar 

menjadi anggota kelompok budaya mereka dan masyarakat umum yang lebih luas. Dua bahasa, dua 

cara perwujudan budaya (bikulturalisme) berlandaskan pada dasar pemikiran bahwa penciptaan 

masyarakat demokratis sejati di mana semua kelompok memperoloeh akses kesempatan yang adil 

dan setara mewajibkan anggota-anggota etnis, ras, dan kelompok keagamaan yang berbeda untuk 

mempertahankan peran serta mandiri dalam tradisi, budaya, dan minat khusus, dan juga menjadi 

bagian dari bangsa (Appleton, 1983; Banks, 1988; Roopnarine, J.L. dan Johnson, J.E., 2011). 
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Permainan berkelompok merupakan salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling.Geldard, 

K. & Geldard D.,  (2012:197) “…. kebutuhan anak bisa diselesaikan dalam lingkungan kelompok 

dengan memakai strategi intervensi, dan keterampilan konseling yang tepat….” Menjadi sebuah 

teknik yang efektif untuk mengembangkan perilaku prososial yang relefan dengan keragaman 

budaya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Permainan berkelompok lebih disarankan dari pada permainan individu. Hal ini dapat dilihat 

dari kelebihan bermain secara kelompok, diantaranya: (1) memiliki pengetahuan dan keberagaman; 

(2) keputusan yang tepat dan berkualitas; (3) membangun dan memperkuat penerimaan terhadap 

keragaman (Gholipour A., 2006). Gholipour (2006) juga menggambarkan dalam skema mengapa 

individu memilih berkelompok, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu atau seseorang memiliki kecenderungan untuk selalu berkelompok, hal ini sesuai 

dengan hakikat manusia sebagai mahluk social. Dimana dalam sebuah kelompok mereka memiliki 

rasa aman, percaya diri yang tinggi, memiliki kekuatan yang besar, status yang lebih diakui, 

penghargaan yang baik dari lingkungan dan dengan berkelompok memudahkan pencapaian ke arah 

tujuan yang diharapkan. 

Permainan berkelompok banyak jenisnya, diantaranya, proyek, bermain peran (role playing), 

diskusi  kelompok, presentasi kelompok dan permaian-permainan yang menggunakan kekuatan fisik 

(galah sodor, sepak bola, kasti dan lain sebagainya). 

Konselor sekolah dalam melaksanakan permainan berkelompok, pertama-tama perlu memahami 

terlebih dahulu tujuan dari penggunakan teknik tersebut melalui penelaahan program konseling 

sekolah dalam mengembangkan perilaku prososial anak, serta konselor melakukan identifikasi 

kebutuhan melalui asesmen yang sistematis. 

Simpulan dan Saran 

Permainan berkelompok dalam program konseling sekolah merupakan  pengembangan dan 

remedial dari perilaku prososial anak yang dilakukan di sekolah. Konselor sekolah profesional secara 

beralasan dapat berharap bahwa siswa akan memperoleh keuntungan dalam bentuk perubahan yang 

khas menuju perbaikan pada setiap perilaku prososial yang mereka tampilkan sebagai upaya 

penyesuaian diri dalam  masyarakat yang heterogen. 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop a visual aid props in  the human 

heart with valid, practical, and effective criteria. This research is a “research and 

development ”research by using the development model 4-D which consisted 

four stages: define, design, develop, and desseminate. The assessment of visual 

aid by using validation sheet was given to the validator, practicality sheet was 

given to practitioness, and pretest and posttest was given to students at class V 

elementary school to see the effectivenesse of visual aid. The result of the 

development of visual aid inthe human heart by using the model 4-D at the 

validation stage, the result of the validator was 80.55% which meant very valid, 

at the stage of practicality obtained the result of the practitioner was 84.08% 

which meant very practical, in the effectiveness stage obtained percentage 

increase in student learning outcomes was 94.73% which meant very effective. 
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Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam 

yang meliputi mahluk hidup dan mahluk tak hidup atau sains tentang kehidupan dan sains tentang 

dunia fisik. Pengetahuan sains diperoleh dan dikembangkan dengan berlandaskan pada serangkaian 

penelitian yang dilakukan oleh sainstis dalam mencari jawaban pertanyaan” apa?”, ”mengapa?”, dan 

“bagaimana?” dari gejala-gejala alam serta penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari 

(Rahayu, 2012). 

IPA  dipelajari pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tujuan 

dipelajarinya IPA di SD salah satunya adalah untuk mengenalkan siswa pada lingkungan di 

sekitarnya, mengenalkan siswa dalam pentingnya menjaga dan merawat lingkungan, mengenalkan 

siswa pada sistem organ tubuh manusia, dan sistem pernafasan hewan dan manusia.  

Salah satu materinya adalah peredaran darah pada jantung manusia. Menurut Haryanto (2012) 

“Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah manusia ke seluruh tubuh”. Jantung 

manusia terdiri atas empat bagian yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. 

Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Dinding jantung bagian bilik 

mempunyai otot yang lebih tebal daripada dinding jantung bagian serambi. Hal itu karena kerja bilik 

lebih berat, yaitu memompa darah ke bagian tubuh yang lain. Dalam materi ini siswa akan lebih 
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paham apabila dalam penyampaian materi menggunakan alat peraga, sebagaimana yang telah 

dikatakan oleh Kochhar (2008) “Alat peraga dalam proses pembelajaran memegang peranan yang 

penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Alat bantu 

pembelajaran adalah perlengkapan yang menyajikan satuan-satuan pengetahuan melalui stimulasi 

pendengaran, penglihatan atau keduanya untuk membantu pembelajaran”. 

Alat peraga merupakan perantara atau pengantar pesan pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera siswa untuk me-

ningkatkan efektivitas siswa belajar dengan cara mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan 

pikirannya secara logis dan realistis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alat peraga me-

rupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Melalui konsep yang semakin mantap itu, 

fungsi alat peraga dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu guru melainkan 

pembawa pesan dari apa yang disampaikan oleh guru kepada siswanya sesuai dengan kebutuhan 

(Widiyatmoko, 2012).  

Hal serupa juga diungkapkan oleh Soelarko (1955) alat peraga merupakan tiap-tiap benda yang 

dapat menjelaskan suatu ide, prinsip, gejala atau hukum alam. Apabila dalam proses belajar 

mengajar guru tidak menggunakan alat peraga, maka sulit bagi siswa untuk menyerap konsep-

konsep pelajaran yang disampaikan guru sehingga berdampak pada kurangnya tingkat keberhasilan 

siswa dalam belajar. 

Berdasarkan observasi di lapangan khususnya di sekolah dasar yang ada di Kabupaten 

dharmasraya masih sangat terbatas dengan sarana dan prasarana terkait dengan alat peraga.   

Sebagian besar sekolah hanya memiliki alat peraga organ tubuh manusia, sedangkan alat peraga 

peredaran darah pada jantung belum ada. Hal itu dikarenakan belum adanya fasilitas alat peraga 

sebagai sarana penunjang pendidikan di sekolah dasar di Kabupaten Dharmasraya. Akibatnya siswa 

hanya memahami organ tubuh manusia secara umum saja, sedangkan dalam materi peredaran darah 

pada jantung manusia siswa belum dapat memahami secara mendetail. Hal tersebut menyebabkan 

proses pembelajaran pada materi peredaran darah pada jantung manusia masih menggunakan 

metode ceramah dan hanya dibantu dengan buku pegangan siswa saja, sehingga siswa cenderung 

bosan dan asik bermain dengan teman sebangkunya.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka alat peraga adalah solusi yang dianggap tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengembangan Alat Peraga Peredaran Darah Pada Jantung Manusia Mata Pelajaran 

IPA Di Sekolah Dasar”. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan model penelitian research and development yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan. Sugiyono (2015) memaparkan bahwa langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan disingkat dengan 4 D yang terdiri dari 4 tahap: pendefinisian 

(define,) perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran (disseminate). 
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Gambar 1. Prosedur Pengembangan alat peraga 

 

 

Hasil 

Hasil tahap pendefinisian 

1. Analisis kurikulum 

Pada tahap ini dilakukan analsis kurikulum, analisis standar kompetensi, dan kompetensi 

dasar yang sesuai dengan standar isi mata pelajaran. Standar kompetensi dalam mata pelajaran 

IPA pada materi peredaran darah manusia yaitu mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia 

dan hewan, sedangkan kompetensi dasar dari mata pelajaran IPA pada materi peredaran 

darah manusia yaitu mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di atas maka disususunlah 

beberapa indikator pembelajaran. Adapun indikator pada pembelajaran ini  yaitu: 

 Menyebutkan macam-macam alat peredaran darah beserta fungsinya 

 Menyebutkan macam-macam gangguan pada alat peredaran darah pada manusia 

 Menjelaskan perbedaan pembuluh nadai dan pembuluh balik 

 Menyebutkan cara menjaga kesehatan alat peredaran darah manusia 

2. Analsis Peserta Didik 
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Hasil analisis terhadap peserta didik Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya yang 

berjumlah 19 orang memiliki usia rata-rata 10-11 tahun, yang terdiri 9 orang siswa laki-laki dan 

10 orang siswa perempuan. Karakter peserta didik yang dimaksud mencakup tahapan 

perkembangan, menurut Jean Piaget dalam Rahman (2015), tahapan perkembangan peserta 

didik mulai usia 6 – 12 tahun yaitu tahapan operasional konkrit.  

3. Analisis Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada pelajaran IPA kelas V Sekolah Dasar masih menggunakan 

metode konvensional yang mana hanya guru yang aktif dan hanya dibantu dengan buku 

pegangan siswa saja. Proses pembelajaran hanya dibantu dengan buku pegangan siswa saja 

karena belum adanya alat peraga yang membantu dalam proses belajar tersebut. Hal itu 

mengakibatkan siswa menjadi kurang semangat karena proses belajar yang monoton.   

Hasil Tahap Perancangan 

1. Hasil penyusunan instrumen penilaian 

 Lembar Validasi 

Dalam lembar validasi terdapat petunjuk pengisian dan ada empat aspek yang dinilai 

diantaranya yaitu keterkaitan dengan materi, efesiensi alat, ketahanan alat, dan keamanan 

bagi siswa. 

 Lembar Praktikalitas 

Dalam lembar praktikalitas terdapat petunjuk pengisian dan ada enam aspek yang 

dinilai yaitu keterkaitan dengan materi, nilai kependidikan, efesiensi alat, ketahanan alat, 

keamanan bagi siswa, dan estetika. 

 Hasil perancangan alat peraga 

Dalam perancangan alat peraga ini penulis melakukan pendekatan terhadap materi 

peredaran darah pada manusia dan berdasarkan analisis kurikulum, analisi peserta didik, 

dan analisis materi tersebut dapat memberikan penulis ide untuk membuat alat peraga 

peredaran darah pada manusia. Menurut penulis alat peraga ini sangat penting dalam 

membantu berjalannya proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan agar siswa dapat 

dengan jelas memahami bagaimana cara darah beredar dalam tubuh manusia. Alat peraga 

dapat dilhat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat peraga peredaran darah pada jantung manusia 
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Hasil Tahap Pengembangan 

Tujuan dari tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan alat peraga yang valid dan 

praktis sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

1. Uji Validitas 

Dalam tahap ini dilakukan uji validitas alat peraga yang telah dikembangkan oleh penulis. 

Uji validitas dilakukan oleh validator. Hasil dari validasi alat peraga peredaran darah pada 

jantung manusia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil validasi 

No Nama Validator Hasil Kategori 

1 ES 86,11 Sangat Valid 

2 AE 72,22 Valid 

3 RM 83,33 Sangat Valid 

Rata-rata 80.55 Valid 

 

Berdasarkan penilaian dari ahli validator terhadap alat peraga peredaran darah pada 

jantung manusia, alat peraga berkriteria valid dengan nilai rata-rata 80.55. 

2. Uji Praktikalitas 

Dalam uji praktikalitas alat peraga penulis meminta kesediaan dua orang guru sekolah 

dasar untuk menjadi praktisi. Hasil dari penilaian praktisi dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2 

Hasil praktikalitas 

No Nama Praktisi Hasil Kategori 

1 IA 81,81 Sangat Praktis 

2 YS 86,36 Sangat Praktis 

Rata-rata 84.08 Sangat Praktis 

 

Berdasarkan penilaian dari praktisi, alat peraga berkriteria sangat praktis, dengan niali rata-

rata 84.08. 

3. Uji Efektifitas 

Dalam menentukan efektifitas penulis menggunakan soal-soal pretest dan posttes yang 

diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa. Hasil dari pre-test dan post-tes 

siswa dapat dilihat pada lampiran. 

4. Revisi Produk 

Revisi dilakukan berdasarkan dengan saran-saran yang telah diberikan oleh validator. 

Saran-saran dari validator dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Saran-saran Validator 

No Nama 

Validator 

Saran 

1 ES Laminating cara kerja alat 

Beri background jantung dan paru-paru 

Pahami konsep sistem peredaran darah manusia 

2 AE Gambar Dorami dilepas 

Tulisan tubuh, paru-paru diperbesar 
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Nama pembuluh darah konsisten 

Judul dilebarkan 

3 RM Lebih ditampakkan lagi bentuk jantung 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa alat peraga masih terdapat beberapa saran dan 

perlu diadakannya revisi dalam penyempurnaan alat peraga.  

Pada revisi alat peraga ada satu saran yang tidak dilaksanakan oleh penulis yaitu 

menambah background jantung pada alat peraga. Hal tersebut tidak dilaksanakan karena 

selain pada bagian tengah alat peraga adalah tempat petunjuk penggunaan, hal tersebut juga 

dapat memecahkan konsentrasi siswa. 

 

Sebelum Direvisi Sesudah Direvisi 

  
Gambar 3. Alat peraga sebelum dan sesuadah revisi 

Terlihat pada gambar alat peraga yang belum direvisi dengan tulisan nama paru-paru, 

tubuh, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, dan nama-nama nadi ukurannya 

terlalu kecil untuk itu diperlukannya revisi dengan menambah ukuran tulisan tersebut, nama 

alat peraga juga terlalu menumpuk sehingga perlu dilebarkan agar terlihat semakin rapi. 

Kemudian pada alat peraga ada gambar kartun Dorami yang harus dilepas dikarenakan selain 

tidak nyambung dengan alat peraga gambar tersebut juga dapat mengganggu dan memecah 

belah konsentrasi siswa. Pada alat peraga dilengkapi dengan cara kerja alat, namun pada 

lembar cara kerja tersebut perlu dilaminating hal itu dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya kebocoran atau terkena tetesan air. 

Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh pada pengembangan alat peraga, maka didapatkanhasil 

pengembangan alat peraga peredaran darah pada jantung manusia dengan kriteria valid, praktis, dan 

efektif. 

1. Validitas Alat Peraga  

Alat peraga yang sudah dikembangkan divalidasi tenaga ahli validator. Ahli validasi terdiri 

dari 3 dosen Universitas Dharmas Indonesia. Berdasarkan penilaian dari para ahli validasi didapat 

kesimpulan bahwa alat peraga peredaran darah pada jantung manusia berkriteria validdengan 

rata-rata nilai 80.55 %. Hal tersebut diduga karena alat peraga yang telah dikembangkan sesuai 

dengan materi yang diajarkan yaitu peredaran darah pada manusia, dalam penggunaannya alat 

peraga bersifat portabel, mudah digunakan, mudah dalam perawatannya serta terbuat dari bahan 

yang aman bila digunakan pada siswa. 
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Alasan-alasan mengapa alat peraga dapat dikatakan valid sudah dijelaskan di atas.Alat peraga 

pengajaran menurut Usman (1996) adalah alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk 

membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan mencegah 

terjadinya verbalisme pada diri siswa. 

2. Praktikalitas Alat Peraga 

Alat peraga diuji kepraktisannya oleh 2 orang praktisi yang diambil dari dua orang guru 

sekolah dasar di Kabupaten Dharmasraya. Arikunto (2010) mengatakan bahwa kepraktisan dalam 

evaluasi pendidikan merupakan kemudahan-kemudahan yang ada pada instrument evaluasi baik 

dalam mempersiapkan, menggunakan, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam 

menyimpannya. Berdasarkan penilaian dari praktisi tersebut alat peraga peredaran darah pada 

jantung manusia berkriteria sangat praktisdengan rata-rata nilai 84.08%.  

Alat peraga dapat dikatakan sangat praktis karena alat peraga yang telah dikembangkan 

sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu materi peredaran darah pada manusia, alat peraga 

sesuai dengan perkembangan intelektual siswa. Alat peraga yang dikembangkan terbuat dari 

bahan-bahan yang aman bagi siswa serta mudah dalam perawatannya, alat peraga juga sangat 

mudah digunakan bagi guru dan siswa dengan bentuk yang menarik bagi siswa yaitu dengan 

adanya air berwarna merah sebagai darahnya sehingga siswa dapat melihat dengan jelas 

bagaimana darah beredar. 

a. Efektifitas Alat Peraga 

Alat peraga yang sudah dikembangkan diuji keefektifannya melalui soal-soal pretest dan 

posttest yang diberikan kepada siswa kelas V sekolah dasar di Kabupaten Dharmasraya. Chong 

dan Maginson (Slameto, 2003) mengartikan “Efektifitas merupakan kesesuaian antara siswa 

dengan hasil belajar”.Berdasarkan hasil dari uji coba tersebut alat peraga terbukti mampu 

meningkatnya minat dan semangat belajar siswa. Hal tersebut terlihat saat penulis melaksanakan 

penelitian antusias siswa sangat tinggi.  

Hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata dari hasil belajar siswa adalah 53,81 dan setelah 

diberikan treatment rata-rata hasil belajar siswa meningkat hingga 94,37% yaitu 80,39 yang 

menunjukkan bahwa alat peraga peredaran darah pada jantung manusia sangat efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Kesimpulan 

Simpulan dari hasil penelitian pengembangan sebagai berikut: 

a. Hasil tahap pendefinisian diperoleh dari analisis kurikulum, analisis, peserta didik, dan analisis 

proses pembelajaran yang secara umum dapat disimpulkan bahwa belajar hanya menggunakan 

buku pegangan siswa akan cenderung membuat siswa bosan dan aktifitas belajar menjadi 

monoton. Dari hasil analisis tersebut penulis memilih untuk mengembangkan alat peraga untuk 

mengubah suasana belajar yang menjadikan siswa lebih aktif. 

b. Hasil analisis validitas menunjukkan bahwa alat peraga peredaran darah pada jantung manusia 

berkriteria valid dengan rata-rata nilai 80.55 %. 

c. Hasil analisis praktikalitas menunjukkan bahwa alat peraga peredaran darah pada jantung 

manusia berkriteria sangat praktis dengan rata-rata nilai 84.08 %. 

d. Hasil analisis efektifitas alat peraga peredaran darah pada jantung manusisa berkriteria efektif 

rata-rata nilai 80,39 dengan persentase peningkatan 94,73% . 
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Abstract 
The problem in this research are: whether there is influence of group counseling 

behavioral approach shaping  techniques  against habitual comes late to school 

at SMAN2 Lubuk pakam academic year 2015/2016. The aim is to know the 

influence of group counseling behavioral approachshaping techniques against 

habitual comes late to school SMAN 2 Lubuk Pakam. The hypothesisis there is 

a significant influence on the group counseling behavioral approach shaping 

techniques against habitual comes late to school SMAN 2 Lubuk Pakam 

academic year 2015/2016. The method used is the method of experimental 

design pre test –post test group design, the subject isstudents who have a habit 

of being comes late to school that add up to 10 students in the treatment group 

and 10 students in the control group. Data collecting tool was done by 

administering a questionnaire (question form). Data analysis is the wilcoxon 

test to see the changes that occurred before and after the given treatment. The 

research results obtained average – mean of pre test group treatment of 63.1 and 

post test 43.2. Hypothesis test results obtained from Zhitung < Ztabel at 5% 

significance level α = 0.05 is -2,803 <-1.96, then the average value of group 

treatment postest is significant. Based on the analysis of the data obtained, 

showed there is a change of student’s behavior between before and after the 

given treatment group counseling behavioral approach shaping techniques, 

then it can be inferred through group counseling behavioral approach shaping 

technique can reduce the habitual comes late to school. 

 

Keywords:Come late to school, counseling group, behavioral approach, 

shaping techniques 
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Pendahuluan 

Perilaku peserta didik yang sering melakukan pelanggaran disiplin disekolah di antaranya 

membolos, datang terlambat, melalaikan tugas, catatan tidak lengkap, tidak berseragam lengkap, 

malas mengikuti pelajaran, acuh tak acuh pada waktu pelajaran, merokok. Dan peserta didik yang 

sering melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditinjau dari konteks terjadinya perilaku siswa 

tersebut ternyata disebabkan oleh faktor dari dalam dan diluar diri pesertadidik. Kenyataan sehari-
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hari seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah, masih banyak peserta didik yang 

bertingkah laku kurang baik serta tidak dapat mengatur waktunya atau kurangnya disiplin siswa. 

Fenomena yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam menunjukkan adanya siswa yang memiliki 

perilaku terlambat datang ke sekolah. Perilaku tersebut ditunjukkan dan terlihat melalui perilaku 

siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dengan seringdatang terlambat di sekolah. 

Dari observasi peneliti selama melakukan program pengalaman lapangan terpadu di SMA Negeri 2 

Lubuk Pakam, terdapat siswa yang memiliki disiplin rendah salah satunya siswa terlambat datang ke 

sekolah. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru BK Penyebab siswa datang 

terlambat diambil dari data dokumentasi guru BK, antara lain: bangun kesiangan, tidak ada yang 

mengantar dan sebagainya. Selain penyebab tersebut, kebiasaan datang terlambat juga disebabkan 

adanya siswa yang mempunyai kebiasaan buruk seperti sengaja datang terlambat ke sekolah, 

menunda berangkat ke sekolah, dan menunggu teman. Tetapi dari penyebab keterlambatan siswa 

datang kesekolah, jika siswa mampu mengelola waktunya dengan baik seperti   berangkat lebih pagi 

ke sekolah, maka siswa tidak akan terlambat masuk sekolah. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak 

sekolah agar para siswa tidak datang terlambat misalnya, para siswa yang ketahuan datang terlambat 

pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman, seperti dihukum dengan menyapu halaman sekolah 

serta disuruh membersihkan lapangan sekolah. 

Hasil penelitian yang dilakukan Nurdjana Almri pada tahun 2015 dengan judul layanan konseling 

kelompok dengan teknik shaping untuk mengurangi perilaku terlambat masuk sekolah 

menghasilkan pada pra siklus skor rata – rata adalah 41 menurun pada siklus I menjadi 28,63 dengan 

kategori cukup, pada siklus II menjadi 13,13 atau sangat rendah dengan kategori sangat baik. Ada 

penurunan dari siklus I ke Siklus II yaitu sebesar 15,5 atau secara keseluruhan 27,88. Hasil observasi 

terhadap siswa selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siklus I memperoleh rata – rata 

60% denga kategori cukup, dan pada siklus II memperoleh skor rata – rata 88% dengan kategori 

sangat baik. 

Mengatasi gejala tersebut banyak teknik konseling yang dapat digunakan dari teori behavioral. 

Adapun teknik dari teori behavioral yang dapat digunakan yaitu: 1. Teknik penguatan positif, 2. 

Teknik token economy, 3. Teknik Shaping, 4. Teknik pembuatan kontrak, 5. Teknik penghapusan, 6. 

Teknik time out, 7. Teknik pembanjiran (flooding), 8. Teknik penjenuhan, 9. Teknik Hukuman, 10. 

Terapi Aversi, 11. Disentisasi sistematis.  

Dalam hal ini, perilaku kebiasaan terlambat hadir ke sekolah paling tepat ditangani menggunakan 

konseling kelompok teknik shaping. Karena shaping merupakan metode penting untuk 

mengembangkan pola tingkah laku baru disamping penggunaan reinforcement untuk memperkuat 

tingkah laku.  

Dalam hal ini, perilaku kebiasaan terlambat hadir ke sekolah paling tepat ditangani menggunakan 

konseling kelompok teknik shaping. Karena shaping merupakan metode penting untuk 

mengembangkan pola tingkah laku baru disamping penggunaan reinforcement untuk memperkuat 

tingkah laku.Terlambat hadir ke sekolah seperti kurangnya pemahaman siswa, tidak dapat 

memenegement waktu, sikap tidak peduli dan kurangnya motivasi.  Maka berdasarkan ciri – ciri 

tersebut,  dapatlah ditentukan sampel yang diambil adalah sepuluh (10) siswa yang dibagi menjadi 5 

siswa laki – laki dan 5 siswa perempuan. 

Metode 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Eksperimen Semu (Quasi Eksperimen). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang melakukan kebiasaan terlambat 

hadir ke sekolah siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam tahun ajaran 2015 / 2016. Dari 
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keseluruhan jumlah siswa ini ditentukan subjek penelitian yang memenuhi persyaratan (perlakuan 

dan kontrol) yaitu yang memiliki ciri – ciri siswa yang melakukan kebiasaan terlambat hadir ke 

sekolah seperti kurangnya pemahaman siswa, tidak dapat memenegement waktu, sikap tidak peduli 

dan kurangnya motivasi.  Maka berdasarkan ciri – ciri tersebut,  dapatlah ditentukan sampel yang 

diambil adalah sepuluh (10) siswa yang dibagi menjadi 5 siswa laki – laki dan 5 siswa perempuan. 

Hasil dan Pembahasan 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan perhitungan uji jenjang bertanda wilcoxon pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Dari tabel nilai kritis T untuk uji jenjang bertanda Wilcoxon untuk 

n = 10, α = 0,05 pengujian dua arah T0,05 = 8, oleh karena T(0) < T0,05 (8) maka Ho ditolak. Ini berarti 

bahwa kebiasaan hadir terlambat hadir ke sekolah antara sebelum dan sesudah pemberian layanan 

konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping tidaklah sama, dalam hal ini siswa yang 

telah mendapatkan pemberian layanan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping 

mengalami penurunan kebiasaan terlambat hadir ke sekolah. 

Pengujian hipotesis di atas, dapat lebih diperkuat dengan penghitungan persamaan rumus, 

jumlah jenjang terkecillah yang digunakan. Dalam hal ini percobaan ini nilai ) yang digunakan ke 

persamaan, adapun persamaannya adalah untuk landasan pengujian dipergunakan nilai Z.  

Ho diterima artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan; Ho 

ditolak artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Ho ditolak apabila 

Zhitung <  Ztabel. Karena nilai Zhitung  adalah -2,803  dan itu lebih kecil dari nilai Ztabel yaitu -1,96. 

Nilai -1,96 didapat dari nilai Zα/2 yaitu nilai dari tabel Z0,05/2 = Z0,025 = -1,96.Ho ditolak yang 

artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dan artinya perlakuan yang 

diberikan memang memberikan efek. Sehingga, kebiasaan terlambat siswa sesudah mengikuti 

kegiatan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping lebih rendah daripada sebelum 

mengikuti konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping. 

Pada Kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak diberi layanan konseling kelompok 

pendekatan behavioral teknik shaping, diperoleh dari tabel nilai kritis T untuk uji jenjang bertanda 

Wilcoxon untuk n = 10, α = 0,05 pengujian dua arah T0,05 = 8 , oleh karena T(0) < T0,05 (8) maka Ho 

ditolak. Ini berarti bahwa kebiasaan hadir terlambat hadir ke sekolah antara sebelum dansesudah 

pemberian layanan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping pada kelompok 

kontrol adalah sama. 

Keputusannya h0 ditolak dan H1 diterima artinya kebiasaan terlambat hadir ke sekolah kelompok 

perlakuan dan kontrol tidaklah sama. Sehingga, perilaku kebiasaan terlambat hadir ke sekolah yang 

mendapatkan layanan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping lebih rendah 

daripada perilaku kebiasaan terlambat hadir ke sekolah siswa yang tidak mendapatkan layanan 

konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping. 

Pengadaan konseling kelompok kepada siswa baru pertama sekali dilakukan di sekolah tersebut. 

Sehingga pada awal para siswa mengikuti kegiatan kelompok mereka masih terlihat bingung. Meski 

bingung mereka tetap mengikuti tahap demi tahap kegiatan konseling kelompok dengan sangat 

antusias. 

Kebiasaan terlambat hadir ke sekolah pada kelompok perlakuan memperoleh skor rata – rata pre 

test 63,1. Skor tersebut merupakan hasil rata – rata 10 orang siswa yang melakukan kebiasaan 

terlambat hadir ke sekolah. Setelah mendapatkan layanan konseling kelompok pendekatan 

behavioral teknik shaping, kebiasaan terlambathadir ke sekolah semakin menurun. Hasil post test 

menunjukan bahwa 10 orang siswa yang menjadi subjek penelitian mengalami penurunan skor rata – 

rata menjadi 43,2 yaitu sebesar 51% dan perilaku kebiasaan terlamabat hadir ke sekolah siswa 

berkategori rendah. Pada kelompok perlakuan yang memiliki perubahan skor tertinggi sebesar 23 

dengan persentase 60% sedangkan skor terendah sebesar 16 dengan persentase sebesar 35%. 
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Dengan demikian,  berdasarkan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh konseling 

kelompok pendekatan behavioral teknik shaping terhadap kebiasaan terlambat hadir ke sekolah 

siswa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam tahun ajaran 2015 / 2016 Kabupaten Deli Serdang, maka peneliti 

telah menemukan terdapat pengaruh konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping 

terhadap kebiasaan terlambat hadir ke sekolah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Lubuk Pakam tahun 

ajaran 2015 / 2016. 

Kesimpulan 

Kebiasaan terlambat hadir ke sekolah siswa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam sesudah mengikuti 

konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping lebih rendah daripada sebelum 

mengikuti layanan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping dengan skor rata – 

rata perubahan dari pre – test hingga post test sebesar 20 atau sebesar 51%. 

Kebiasaan terlambat hadir ke sekolah siswa yang mendapatkan layanan konseling kelompok 

pendekatan behavioral teknik shaping lebih rendah daripada kebiasaan terlambat hadir ke sekolah 

siswa yang tidak mendapatkan konseling kelompok pendekatan behavioral teknik shaping. 
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Abstract 
This research was done due to underachiever students phenomenon. The self 

esteem is factos which influence it. There are two aims of this research. The first 

is to describe the self esteem of underachiever students. The second is to find 

out the correlation of the self esteem to academic achievement of underachiever 

students. This design of the research is quantitative by using the correlational 

method. The subject of this research were 87 students. The instrument used are 

self develoved instruments was the Likert scale model. Data were analyzed by 

using the descriptive statistics and simple regression. The result of this research 

shows that: (1) the self esteem was in the “medium” category, (2) there was a 

correlation positively significantly of the self esteem to academic achievement 

of underachiever students. 
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Pendahuluan 

Salah satu indikator pencapaian keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajar. 

Menurut Saefullah (2012:165) ”prestasi belajar merupakan keberhasilan yang diperoleh siswa dari 

aktivitas yang dikerjakan atau dilakukan di bidang akademik pada jangka waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam bentuk skor”. Prestasi belajar siswa diperoleh melalui penilaian guru terhadap 

hasil tes mata pelajaran yang disebut raport. Selanjutnya, Wilson (2011)  menjelaskan bahwa prestasi 

belajar mengacu pada tingkat pencapaian siswa pada semua bidang mata pelajaran yang ditunjukkan 

oleh hasil tes prestasi standar.  
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Prestasi belajar yang diperoleh siswa tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Saefullah (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan 

faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor internal terdiri dari intelegensi, bakat, 

minat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah tingkat intelegensi (IQ).  

Khodijah (2014:101) “IQ seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang 

dicapainya”. Penjelasan tersebut dapat dimaknai siswa yang lebih tinggi skor inteligensinya 

mendapatkan nilai akademis yang lebih tinggi, lebih menikmati sekolah, lebih mampu mengikuti 

pelajaran, dan dalam kehidupan selanjutnya cenderung mendapatkan keberhasilan. Bahkan menurut 

sebagian besar para ahli, IQ merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil yang 

optimal. Oleh karena itu, siswa yang memilki IQ tinggi seharusnya mempunyai prestasi yang tinggi 

sesuai dengan potensinya. Kemudian, Widyastuti (2011) dari hasil penelitiannya menunjukkan 

tentang hubungan intelegensi dan prestasi belajar. 

Intelegensi yang tinggi seyogyanya, memberikan kontibusi pada peningkatan prestasi belajar 

yang tinggi pula, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa yang memiliki IQ tinggi 

memperoleh prestasi yang tinggi pula. Hal ini biasa dikenal dengan istilah underachiever. Davis dan 

Rimm (Munandar, 2009:239) underachiever  itu sendiri terjadi jika ada ketidaksesuaian antara 

prestasi sekolah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari tes IQ, kreativitas, atau dari data 

observasi. Underachiever dapat diartikan  bahwa siswa yang tidak memperoleh prestasi standar nilai 

yang seharusnya dapat diperoleh berdasarkan tingkat IQ tertentu. Pengkategorian siswa 

underachiever dilakukan dengan cara membandingkan prestasi belajar dengan IQ. Jika prestasi 

berada di bawah batas minimal prestasi yang seharusnya diperoleh dengan tingkatan IQ tertentu, 

maka siswa tersebut digolongkan underachiever.  

Fenomena underachiever ini tergambar dari beberapa penelitian, Sahrul (2004) di salah satu SMA 

di Kota Padang yang memiliki siswa-siswa yang tergolong unggul sesuai dengan Nilai Ebtanas 

Murni (NEM) SMP dan hasil tes IQ mereka, ditemukan 43 orang siswa  tergolong underachiever yang 

teridentifikasi dengan cara membandingkan hasil tes IQ dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, hasil 

penelitian Sofiyanita (2003), menunjukkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, bahwa siswa 

yang sudah ditempatkan dikelas unggul harus mempunyai rata-rata hasil belajar minimal 7. Jika 

prestasi belajar rendah atau memperoleh rata-rata di bawah 7, maka siswa tersebut digolongkan 

siswa underachiever dan mereka akan dipindahkan ke lokal non unggul. Dari 54 orang siswa kelas 

unggul ditemukan 5 orang siswa underachiever. Dengan demikian keberadaan siswa underachiever 

bisa berada bahkan dalam lingkungan siswa-siswa unggul. Bukti lain yang menyatakan banyaknya 

siswa yang belum mampu mencapai prestasi belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki tergambar 

dalam penelitian Surya (1979) mengenai siswa berprestasi kurang di SMA Negeri Bandung, 

ditemukan 32 orang siswa underachiever dari 78 orang siswa yang tergolong memiliki kemampuan 

tinggi. 

Fenomena terkait tentang siswa underachiever ini diperkuat oleh hasil studi pendahuluan berupa 

data hasil belajar siswa dan melakukan wawancara dengan guru BK dan wali kelas dari masing-

masing kelas di SMAN 7 Padang. Informasi yang didapatkan bahwa sekolah tersebut dalam 

penerimaan atau seleksi siswa baru, selain hasil NEM SMP, hasil tes ujian masuk, salah satu acuan 

sebagai yang menentukan diterima atau tidaknya siswa yakni berdasarkan tingkat intelegensi, 

artinya siswa yang intelegensinya tinggi lebih berpeluang untuk lulus seleksi di sekolah tersebut.  

Berdasarkan wawancara tersebut penulis mendapatkan data yang menunjukkan bahwa masih 

banyaknya siswa underachiever, fenomena adanya siswa underachiever ini terlihat setelah hasil 

belajar siswa di analisis menggunakan pedoman pengkategorian siswa underachiever  ditemukan 92 
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orang yang prestasi  belajarnya tidak sesuai dengan potensi IQ yang seharusnya. Seperti inisialnya 

”STP” kelas X-1 memiliki tingkat kemampuan unggul yaitu pada angka 128 akan tetapi  prestasi 

belajar yang diperolehnya hanya 63, selanjutnya ”SKM” memiliki tes intelegensi 127 dan prestasi 

belajarnya 53, di kelas X2 dengan inisial ”FR” intelegensi 136 namun memperoleh prestasi belajarnya 

dengan rata-rata 78, selanjutnya ”AR” di kelas X-3 memiliki intelegensi 143 namun memperoleh 

prestasi belajar dengan rata-rata 59 dan begitupun terhadap siswa underachiever lainnya. Data dari 

hasil beberapa kajian tersebut menggambarkan bahwa, walaupun jumlah siswa underachiever sangat 

bervariasi namun diyakini bahwa setiap siswa yang mendapatkan prestasi belajar  yang tidak sesuai 

dengan potensinya akan selalu tampak dalam setiap sekolah. 

Wicaksana (2011) menjelaskan keberhasilan dalam prestasi belajar dipengaruhi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, bakat, motivasi, minat dan harga diri (self 

seteem) Sedangkan faktor eksternal adalah factor yang bersumber dari luar diri individu tersebut 

seperti instrumental dan lingkungan. Penjelasan tesebut menegaskan salah satu hal yang berkaitan 

dengan prestasi belajar adalah self esteem. Syofwan (2015) menjelaskan “Self esteem merupakan 

komponen penting dalam menentukan prestasi belajar siswa”. Self esteem yang dimiliki siswa 

harusnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang memilki 

self esteem tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa 

diperlukan di dunia ini, selain itu siswa juga percaya diri dapat mencapai prestasi yang individu dan 

orang lain harapkan. Pada gilirannya, keyakinan itu akan memotivasinya untuk sungguh-sungguh 

mencapai apa yang dicita-citakan. 

Perilaku yang paling menonjol dari siswa underachiever adalah rendahnya self esteem yang 

dimiliki oleh siswa itu sendiri. Riim (Munandar, 2009:239) menjelaskan ”Karakteristik yang paling 

sering ditemukan secara konsisten pada anak underachiever ialah rasa harga diri yang rendah (low 

self esteem)”. Sejalan dengan pendapat tesebut,  Ford dan Thomas (1997) juga menjelaskan 

berdasarkan studinya mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang berprestasi 

pada anak yang berpotensi tinggi (underachiever) mencakup faktor sosio-psikologis yang 

didalamnya ditemukan self esteem yang rendah. Kemudian Arfalah (2013) juga menjelaskan hal yang 

sama berkaitan siswa  underachiever memiliki self esteem yang rendah, siswa underachiever 

cenderung merasa rendah diri dan takut akan kegagalan serta mempunyai target atau harapan yang 

rendah. Branden (2005:17) menjelaskan self esteem adalah ”evaluasi yang dibuat oleh individu dan 

dipertahankan, mengungkapkan suatu persetujuan atau ketidaksetujuan, dan mengindikasikan 

sejauh mana seseorang percaya bahwa dirinya mampu, penting, sukses dan layak”. Dengan kata lain, 

self esteem adalah penilaian pribadi tentang kelayakan yang dinyatakan di dalam sikap individu 

terhadap dirinya.  

Rendahnya self esteem pada diri siswa underachiever mengakibatkan Mereka tidak percaya 

bahwa mereka mampu melakukan apa yang diharapkan orangtua dan guru kepada mereka. 

Rendahnya self esteem, memperlihatkan perilaku menghindar. Mereka sering mengatakan bahwa 

pelajaran di sekolah tidak relevan atau tidak penting karena itu mereka biasanya lebih tertarik pada 

kegiatan selain kegiatan sekolah. Hal-hal tesebut senada dengan penjelasan Clemes & Bean dan bean 

(2001) bahwa “remaja dengan self esteem rendah akan lebih rentan berperilaku negatif karena self 

esteem dapat mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga di sekolah secara tidak langsung siswa 

menghadapi masalah-masalah karena perilaku negatif akibat self esteem rendah. 

Terkait rendahnya self esteem siswa underachiever didukung informasi dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Guru BK di SMA 7 Padang Selain berkenaan dengan prestasi yang diraihnya, 

siswa-siswa tersebut juga menunjukkan perilaku yang kurang menunjang proses pembelajarannya 

seperti buruknya keahlian dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, kebiasaan belajar yang buruk, 

memiliki masalah penerimaan oleh teman sebaya, konsentrasi yang buruk dalam aktivitas sekolah, 

tidak bisa mengatur diri baik di rumah maupun di sekolah, mudah bosan, meninggalkan kegiatan 
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kelas, memiliki kemampuan berbahasa oral yang baik tapi buruk dalam menulis, mempunyai 

hubungan pertemanan yang kurang baik. Yang keseluruhannya terkait dengan self esteem. 

Battle (Marjohan. 1997) membagi self esteem itu menjadi 3 komponen; berdasarkan gambaran 

umum yang meliputi perasaan bahagia yaitu general self esteem, juga gambaran pergaulan seseorang 

disenangi atau tidaknya oleh orang lain yaitu social self esteem dan berdasarkan perasaan yang 

muncul pada seseorang saat menghadapi setiap peristiwa yang terjadi yaitu personal self esteem. 

Underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi yang tergolong 

di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Permasalahan ini, tentu membutuhkan 

pengaturan yang baik pada siswa atau dengan kata lain regulasi diri siswa. Hasil belajar yang 

optimal dapat dicapai salah satunya melalui kemampuan siswa untuk mengatur dirinya dalam 

kegiatannya. Siswa perlu mengorganisir dirinya sehingga mereka mampu menjalani dan bahkan bisa  

mencapai hasil yang optimal dalam proses belajar. Cara siswa mengelola atau mengatur aktivitas 

belajar secara aktif mandiri dan bertanggung jawab dipandang sebagai aspek penting yang ikut 

menentukan hasil belajar.  

Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya 

memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh 

dan optimal (Permendikbud 111 Tahun 2014). Berdasarkan definisi tersebut, keberadaan pelayanan 

BK memiliki andil penting dalam membantu siswa untuk mencapai prestasi belajar yang merupakan 

indikator keberhasilan dalam pembelajaran.  

Selanjutnya, tujuan umum layanan BK yang dituangkan dalam Permendikbud 111 Tahun 2014 

tersebut adalah membantu peserta didik/konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian 

dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang  mencakup aspek 

pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Mengacu pada tujuan tersebut, maka prestasi 

belajar merupakan bagian dari fokus pelayanan BK, prestasi belajar dan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan prestasi belajar seperti self esteem dan self regulated dapat dijadikan sebagai analisis 

kebutuhan (need assessment). Data-data tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun program 

pelayanan BK di sekolah, sehingga pelayanan disekolah lebih optimal dan tepat sasaran. 

Dilatarbelakangi pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan 

judul “Hubungan Self Esteem dengan Prestasi Belajar Siswa Underachiever”. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Mendeskripsikanself esteem siswa underachiever, 2) 

menguji hubungan self esteem dengan prestasi belajar siswa underachiever. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif korelasional. Populasi 

penelitian adalah siswa kelas X SMA 7 Padang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 orang. 

Penarikan sampel menggunakan teknik Purpossive Sampling. Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa model Skala Likert. Analisis data dibantu dengan menggunakan program SPSS. 

Hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh nilai sebesar 0.837 untuk variabel self esteem. 

Hasil Penelitian  

Deskripsi Data 

 Data dalam penelitian ini meliputi self esteem. Berikut ini dikemukakan deskripsi data hasil 

penelitian. 

SelfEsteem Siswa Underachiever (X) 

Deskripsi data selfesteem siswa underachieveryang berjumlah 87 responden dapat dilihat pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Kategori Self Esteem 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat  bahwa sebagian besar selfesteem siswa underachiever berada 

pada kategori sedang yaitu sebesar 62,07%, sebagian mahasiswa lainnya memilikiselfesteemyang 

berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 34,48%, sebagian siswa underachieverlainnya 

memilikiselfesteem yang berada pada kategori sangat rendah  yaitu sebesar 3,45%, dan pada kategori 

sangat rendah dan sangat tinggi tidak seorangpun dari responden menyatakan demikian. 

Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan pada data penelitian ini adalah uji normalitas dan uji 

linieritas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan koefisien Asymp. 

Sig. atau P-value dengan taraf signifikansi 0.05. Jika Asymp. Sig. atau P-value lebih besar dari 0.05, 

maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.00. 

Hasil perhitungan uji normalitas data tentang prestasi belajar siswa underachiever memiliki skor 

Asymp. Sig 0.319, data selfesteem siswa underachiever memiliki skor Asymp. Sig. 0.151, data di atas 

menunjukkan ketiga variabel memiliki skor Asymp. Sig. lebih besar dari signifikansi yang telah 

ditetapkanyakni (0.05). Artinya, data dari ketiga variabel tersebut berdistribusi normal. 

Uji Linieritas 

Uji linieritas dalam penelitian ini, dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi (α) = 0.05. Apabila Fhitung≤ Ftabel maka data tidak linier dan apabila Fhitung>Ftabel maka data 

dinyatakan linier. 

Hasil uji linieritas variabel self esteem dengan prestasi belajar siswa underachievermenunjukkan 

Fhitung (16,339) > Ftabel (3.90)dengan nilai sig. 0.000 ≤ 0.05. Artinya, data setiap variabel X bersifat linier. 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hubungan self esteem dengan prestasi belajar siswa underachiever. 

Hasil analisis hubungan self esteem dengan prestasi belajar siswa underachiever dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4.Hasil Uji Koefisien Regresi Linier 

Sederhana X1 dengan Y. 

Model r r2 

X1-Y 0.430 0,185 

 

    Interval Skor Kategori (f) (%) 

≥168 Sangat Tinggi 0 0 

136-167 Tinggi 30 34,48 

104-135 Sedang 54 62,07 

71-103 Rendah 3 3,45 

≤70 Sangat Rendah 0 0 

Total 87 100 
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Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa nilai r sebesar 0.430, yang menunjukkan koefisien regresi 

self esteem terhadap prestasi siswa underachiever. Nilai r Square (r2) sebesar  0.187, ini berarti 18.7% 

variasi pada prestasi siswa underachieverdapat dijelaskan oleh self esteem, sedangkan sisanya 81,5 % 

dijelaskan oleh variabel lain. 

PEMBAHASAN 

Self Esteem Siswa Underachiever. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa self esteem siswa underachiever berada 

pada kategori sedang dengan persentase 62,12. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden per 

indikator yang berada pada kategori sedang, yaitu: pada indikator  general self esteem dengan rata-rata 

persentase 64,40, pada indikator  social self esteem dengan rata-rata persentase 65,04, pada indikator  

personal self esteem dengan rata-rata persentase 71,62. Berdasarkan pencapaian masing-masing 

indikator tersebut, indikator general self esteem, social self esteem berada pada kategori sedang 

sedangkan personal self esteem berada pada kategori tinggi.  

Berdasarkan pencapian masing-masing indikator di atas, indikator general self esteem berada pada 

kategori sedang. General self self esteem merujuk pada persepsi individu secara keseluruhan tentang 

bagaimana siswa tersebut memberikan nilai terhadap dirinya. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa masih memberikan penilaian yang sedang atau belum mengakui 

kediriannya, kecintaan, kebanggan terhadap  dirinya sendiri. Selanjutnya pada indikator social self 

esteem, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara rata-rata keseluruhan siswa underachiever 

berada pada kategori sedang. Social self esteem merujuk pada persepsi individu tentang dirinya 

berkenaan dengan kualitas hubungannya dengan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan, maka dapat dimaknai bahwa siswa masih memberikan penilaian yang sedang pada 

dirinya hal ini berarti bahwa siswa memandang bahwa keberadaannya dalam dalam lingkungan 

sosialnya khususnya lingkungan teman sebaya tidak begitu dibutuhkan. Siswa yang memiliki self 

esteem yang tinggi mempengaruhi dalam usahanya mencapai prestasi belajar yang baik. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan  Afari (2012) selfesteem merupakan variabel yang banyak mempengaruhi perilaku 

manusia, maka self esteem akan sangat mungkin mempengaruhi perilaku siswa untuk mendapatkan 

prestasi belajar disekolah. 

Penjelasan di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brecht (2000), manfaat dari self esteem 

yang tinggi diantaranya: citra diri yang positif, keberhasilan yang terfokus, gaya hidup yang 

seimbang, dan penahanan serangan. Pendapat para beberapa ahli tersebut menegaskan sangat 

pentingnya membangun self esteem dalam kehidupan seseorang , tidak terkecuali dalam proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya, Clemes & Bean (2001:2) menyatakan bahwa “salah satu cara untuk membantu anak 

meraih kesuksesan dalam kehidupannya adalah dengan mengasah self esteemmereka”. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa rasa self esteemyang tinggi merupakan salah satu sumber daya paling 

berharga yang dapat dimiliki anak, karena tingkat self esteempada seorang siswa akan menentukan 

keberhasilan maupun kegagalannya dalam proses pembelajaran. 

Hubungan Self Esteem dengan Prestasi Belajar Siswa Underachiever. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa self esteem  berhubungan secara positif dan signifikan 

dengan variabel prestasi belajar siswa underachiever. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 

hubungan antara self esteem dengan prestasi belajar berada pada kategori sedang dengan koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,430. Selanjutnya, 18,5% self esteem mempengaruhi prestasi belajar siswa 

underachiever, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain. Artinya, semakin baik self esteem maka semakin 

tinggi pula capaian prestasi belajar siswa underachiever. 
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Berdasarkan temuan diatas, self esteem yang dimiliki oleh masing-masing siswa akan berpengaruh 

pada peningkatan prestasi belajarnya. Self esteem yang meliputi general self esteem, social self esteem dan 

personal self esteem sangat berkaitan erat dengan bagaimana siswa tersebut memandang dirinya 

ataupun memberikan penilaian terhadap dirinya yang pada akhirnya cara pandang ataupun 

penilaian tersebut dapat membantu dirinya meningkatkan prestasi belajarnya. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Irawati & Hujat  (2012) bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara self esteem dengan prestasi belajar pada siswa jurusan pemasaran dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,591. Dengan demikian maka, semakin tinggi self esteem maka akan semakin tinggi 

pula prestasi belajar siswa.  

Clemes & Bean& Bean (2001:2) menjelaskan bahwa “salah satu cara untuk membantu anak meraih 

kesuksesan dalam kehidupannya adalah dengan mengasah self esteemmereka”. Penjelasan tersebut 

dapat dimaknai bahwa dengan memliki self esteemyang tinggi dapat menjadi salah satu sumber daya 

paling berharga yang dapat dimiliki siswa, karena tingkat self esteempada seorang siswa akan 

menentukan keberhasilan maupun kegagalannya khususnya dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya Brecht (2000) self esteem bagi manusia adalah seperti pondasi bagi sebuah bangunan, 

sebuah struktur penting yang di atasnya akan dibangun berbagai hal penting lainnya. Uraian 

tersebut memberikan pemahaman bahwa jika seseorang siswa memiliki self esteem yang rendah, maka 

apapun yang akan dikembangkan dalam proses belajarnya didasarkan pada fondasi yang rawan. 

Akibatnya jika siswa tersebut gagal dalam satu hal kecil saja, atau ada yang tidak sesuai dengan 

keinginannya maka siswa tersebut merasa tidak berguna dan cenderung mencari hal-hal yang 

membuat dirinya senang, sekalipun tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. 

Kesimpulan  

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat capaian self esteem siswa underachiever berada pada sedang, Hal ini berarti, sebagian besar 

masih memerlukan pengembangan self esteem dalam upaya meningkatkan prestasi belajarnya.  

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self esteem dengan prestasi belajar siswa 

underachiever. Hal ini berarti, semakin tinggi self esteem semakin tinggi pula prestasi belajar siswa 

underachiever. 
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Abstract  
The success of educators in shaping the young generation of the nation requires 

the role of various educational practitioners, one of them is the counselor. 

Counselors in the national education system is one of the educators whose 

profession aims to develop the potential of self and mengandiri konselinya so that 

the realization of effective daily life. The role of the counselor as an educator 

implicitly has a big part in dealing with various phenomena that occur in the 

school environment related to the behavior and psychological condition of 

students. The idea behind this study is a very worrying phenomenon that the 

existence of bisexual behavior among adolescents in school. Indications of bisexual 

teens are psychologically diagnosed as having cognitive impairment and behavior. 

Based on the literature review of bisexual behavior can be treated using cognitive 

behavior therapy treatment. Cognitive behavior therapy is one of the 

psychological interventions to help the individual modify his mood and behavior 

by changing his self-destructive thoughts. The role of counselors with the use of 

this treatment is very important in addressing the bisexual behavior of adolescents 

found in schools today. 

 

Keywords: Counselor, bisexual ,Cognitive Behavior Therapy 
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Abstrak  
Kemandirian belajar ini merupakan kemampuan mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

belajar yang tertumpu pada aktifitas, tanggungjawab, dan kemauan yang tinggi dalam 

mengerjakan sesuatu tanpa meminta bantuan orang lain.Kenyataan di lapangan 

ditemukan beberapa mahasiswa dalam membuat tugas perkuliahan seadanya, tidak 

memiliki keberanian untuk berpendapat, sumber materi yang kurang lengkap, menyalin 

tugas teman atau senior, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Tujuan penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan kemandirian belajar mahasiswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas perkuliahan.  

Temuan penelitian mengungkapkankemandirian belajar mahasiswa dalam mengerjakan 

tugas perkulihan dalam aspek (1) memiliki otonomi pribadi, dalam mengerjakan tugas 

perkuliahan berada pada kategori sedang dengan, (2) memiliki manajemen diri dalam 

belajar  untuk mengerjakan tugas perkuliahan berada pada kategori sedang, (3) 

kemandirian meraih kebebasan dalam mengerjakan tugas perkuliahan berada pada 

kategori sedang, (4) mengarahkan diri untuk pengorganisasian materi tugas perkuliahan 

berada pada kategori sedang. Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwakemandirian belajar mahasiswa dalam mengerjakan tugas perkuliahan cenderung 

berada pada kategori sedang 

 

Kata Kunci: Kemandirian belajar Mahasiswa  
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Abstract 
Career aspiration is a very important because aspiration is one indicator of 

individual career achievement in the future. Students who have prepared career 

options in the future have a better quality of life than those who have not 

prepared yet. But the fact in the field there are still students who are not 

interested to continue education to college, but education is the beginning of 

determining one's career. The formation of student attitudes about career 

aspirations is the result of interaction with the family. Of the various 

characteristics of the family, the level of parental education is one of the factors 

that affect the aspirations of a child's career.Parents who come from higher 

education tend to be able to create a child who has personally constructed and 

educated among them in the desire to obtain a successful career in the future. 

 

Keywords:Parents Educational Level, Career Aspiration 
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Pendahuluan 

Karier merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang bahkan sebagian besar waktu, 

tenaga, dan pikiran banyak tercurah kepada hal-hal yang berkaitan dengan karier (Ardi, 2014; Ardi, 

Ibrahim, & Said, 2012). Karier memiliki perspektif jangka panjang dan terkait dengan tujuan hidup 

(Hoekstra, 2011; King & Hinds, 2011; Schaapsmeerders et al., 2013; Shultz & Wang, 2011; Umberson, 

Pudrovska, & Reczek, 2010). Karier sangat berkaitan dengan perkembangan personal seseorang dan 

menjadi bagian penting dalam kesuksesan hidup (Duffy, Dik, & Steger, 2011; Komarraju, Musulkin, 

& Bhattacharya, 2010; Ostrom, 2011). Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mencapai 

kesuksesan (need for success) dalam kehidupan (Carsrud & Brännback, 2011; Cheung & Halpern, 

2010; Ostrom, 2011; Schreuder & Coetzee, 2011; Tims & Bakker, 2010). Kebutuhan itu akan 

membentuk harapan dan keinginan individu tersebut. Setiap individu memiliki harapan dan 

keinginan yang berbeda-beda. Keinginan, harapan, cita-cita terhadap karier tertentu di masa depan 

disebut dengan aspirasi karier (Bryan, Young, Griffin, & Henry, 2015; Guan et al., 2015). Adanya 

aspirasi karier diharapkan akan mendorong siswa untuk berusaha mempersiapkan diri dalam 
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mewujudkan karier yang diinginkan (Bryan et al., 2015; DeWitt et al., 2013; Guan et al., 2015; Hirschi, 

Freund, & Herrmann, 2014; Linn, Palmer, Baranger, Gerard, & Stone, 2015).  

Aspirasi karier merupakan faktor penting dalam variabel pengembangan karier (Booth, 2005). 

Aspirasi karier siswa merupakan faktor yang berarti untuk pendidikan dan pilihan karier serta 

sebagai bayangan mobilitas sosial di masa depan (Christie, 2016; Francis, Mau, & Archer, 2017; 

Haeger & Deil-Amen, 2016; Stahl, 2017). Siswa yang mempunyai aspirasi karier yang lebih tinggi, 

konsekuensinya aspirasi pencapaian pendidikannya juga lebih besar (DeWitt & Archer, 2015; Fuller, 

2014; Khattab, 2015; Xu, 2016). Oleh sebab itu, aspirasi yang dimiliki siswa harus ditelusuri lebih 

mendalam, agar mampu mengenal siapa diri saya, mau kemana saya, sehingga dengan memiliki 

aspirasi karier yang jelas siswa dapat memilih dan merencanakan karier sesuai dengan minat, 

kemampuan, kapasitas, dan cita-citanya. Aspirasi karier tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor 

salah satunya adalah tingkat pendidikan orangtua. Tingkat pendidikan orangtua diduga sebagai 

prediktor aspirasi karier anak-anak. Pembentukan sikap remaja tentang aspirasi karier merupakan 

hasil interaksi dengan keluarga (Febriani, Yusuf, & Iswari, 2016). Pembentukan aspirasi karier 

dimulai melalui pengenalan berbagai kemungkinan pilihan karier dalam keluarga (Schuette, Ponton, 

& Charlton, 2012). 

Hasil dan Pembahasan 

Konsep Aspirasi Karier 

Aspirasi merupakan salah satu aspek yang ada pada diri individu yang mengarahkan aktivitas 

individu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Aspirasi (orientasi masa depan) yang terdiri dari 

tiga tahapan yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi (Cheng & 鄭敏儀., 2012). Tahap pertama, 

remaja menetapkan tujuan berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai mereka yang dikembangkan 

melalui proses pengalaman dan kemampuan sosial. Selanjutnya, tahap kedua, membangun sebuah 

rencana dan strategi berdasarkan pada pengetahuan untuk mewujudkan tujuan. Ketiga, 

mengevaluasi kemungkinan capaian tujuan tersebut. Sedangkan aspirasi karier menurut (Palmer & 

Maramba, 2011; Rojewski, Lee, Gregg, & Gemici, 2012) merupakan sejumlah motif, kebutuhan, 

keinginan, dan niat perilaku terhadap karier atau profesi tertentu.  

Aspirasi karier adalah cita-cita atau harapan karier yang menimbulkan usaha untuk pencapaian 

harapan tersebut (Rojewski et al., 2012). Aspirasi karier dilihat dari seberapa banyak individu bercita-

cita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam bidang karier yang dipilih, dan sesuatu yang 

membantu dalam menetapkan tujuan karier, perkembang karier, dan mencapai kesuksesan karier 

(Jones, Griffith, Ubel, Stewart, & Jagsi, 2016; Kim, O’Brien, & Kim, 2016; Otto et al., 2017; Perry, 

Morris, Link, & Leukefeld, 2016; Wang, Chow, Degol, & Eccles, 2017). Aspirasi karier merupakan 

pendorong utama yang menggerakkan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya terhadap 

kariernya kelak. Apabila seorang siswa memiliki aspirasi karier yang tinggi maka mereka akan 

berusaha dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut 

(DeWitt & Archer, 2015; Khattab, 2015; Kim et al., 2016; Stahl, 2017). 

Komponen Aspirasi Karier 

Ada dua komponen aspirasi karier, yaitu aspirasi realistis dan aspirasi idealis (Rudman & Phelan, 

2010), berikut penjelasannya.  

 Aspirasi idealis  

Aspirasi idealis yaitu keinginan yang tidak didasarkan pada kemampuan dan kesempatan 

yang ada dengan tingkat keberhasilannya rendah dan masih perlu diragukan. Disebabkan oleh 
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kurangnya pertimbangan saat menetapkan suatu tujuan, sehingga terjadi ketimpangan antara 

keinginan, kemampuan diri, dan kemauan seseorang yang akan melakukan hal tersebut. 

Aspirasi realistis  

Aspirasi realistis yaitu keinginan yang didasarkan pada kemampuan dan kesempatan yang 

ada. Aspirasi ini berdasarkan harapan disertai perencanaan dan sarana yang mendukung dalam 

mencapai tujuan. Aspirasi yang pencapaian keberhasilannya masih sangat mungkin atau dengan 

kata lain, tingkat keberhasilannya tinggi. Kemungkinan yang besar itu didapatkan dari adanya 

pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketekunan seseorang 

untuk mencapai suatu prestasi sehingga kemungkinan aspirasi bisa tercapai semakin tinggi. 

Terdapat dua kandungan dalam aspirasi karier, yaitu komponen sikap dan komponen perilaku 

(Febriani et al., 2016; Rudman & Phelan, 2010). Pertama, aspek yang terkait pada komponen sikap 

adalah (impian, harapan atau cita-cita, ambisi dan ide- ide). Kedua, komponen perilaku adalah 

perencanaan aktual, strategi, kerja keras, dan dedikasi yang ditunjukkan dengan usaha dalam 

mencapai tujuan arah karier yang ingin dicapai). 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua terhadap Aspirasi Karier Siswa 

Berdasarkan kajian literatur (library research) latar belakang keluarga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi aspirasi karier.  Latar belakang keluarga, mencakup sosial ekonomi dan 

tingkat pendidikan orangtua. Tingkat pendidikan orangtua memiliki pengaruh terhadap aspirasi 

karier remaja (Archer, DeWitt, & Wong, 2014; Correa-Velez, Gifford, McMichael, & Sampson, 2017; 

Rimkute, Torppa, Eklund, Nurmi, & Lyytinen, 2014; Rozek, Hyde, Svoboda, Hulleman, & 

Harackiewicz, 2015; Sawitri, Creed, & Zimmer-Gembeck, 2014; Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014). Hal 

tersebut diduga karena keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, berpandangan 

bahwa pendidikan merupakan hal yang signifikan bagi kehidupan anaknya dan kesuksesan karier 

anak ke depannya (Rimkute et al., 2014; Sawitri et al., 2014; Vuolo et al., 2014). Tingkat pendidikan 

orangtua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan karier anak (Hurlock, 

2014). 

 Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya memiliki harapan yang 

tinggi juga terhadap anaknya agar memiliki pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik dari 

orangtuanya (Ardi et al., 2012; Ardi & Yendi, 2013, 2017; Daharnis & Ardi, 2016). Orangtua yang 

demikian akan mendorong anaknya untuk memiliki capaian karier yang lebih tinggi dan sukses di 

masa depan, membantu meneksplorasi karier anak dengan cara membantu anak mendapatkan 

informasi tentang kelanjutan studi dan kariernya nanti (Clark, 2015; Garcia, Restubog, Bordia, Bordia, 

& Roxas, 2015; Ing, 2014; Perera, 2014; Sovet & Metz, 2014; Trevino & DeFreitas, 2014). Orangtua 

adalah significant other bagi anak-anaknya yang akan dijadikan sebagai model dan panutan bagi 

mereka (Clark, 2015; Ing, 2014; Perera, 2014; Sovet & Metz, 2014), begitu juga halnya dalam 

pendidikan dan karier ke depan. 

Kesimpulan 

Aspirasi karier merupakan faktor penting dalam pengembangan karier siswa. Adanya aspirasi 

karier diharapkan akan mendorong siswa untuk berusaha mempersiapkan diri dalam mewujudkan 

karier yang diinginkan. Oleh sebab itu, aspirasi yang dimiliki siswa harus ditelusuri lebih mendalam, 

agar mampu mengenal siapa diri saya, mau kemana saya, sehingga dengan memiliki aspirasi karier 

yang jelas siswa dapat memilih dan merencanakan karier sesuai dengan minat, kemampuan, 

kapasitas, dan cita-citanya. Semua ini tidak terlepas dari dukungan keluarga terutama orangtua. 

Orangtua menjadi significant other bagi anak-anaknya yang akan dijadikan model, maka dari itu 

latar belakang keluarga terutama tingkat pendidikan orangtua menjadi salah satu penentu tingkat 
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aspirasi karier siswa. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya 

memiliki harapan yang tinggi juga terhadap anaknya agar memiliki pendidikan dan pekerjaan yang 

lebih baik dari orangtuanya. Orangtua yang demikian akan mendorong anaknya untuk memiliki 

capaian karier yang lebih tinggi dan sukses di masa depan. 
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Abstract  
SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) is a method that can be used to 

help individuals or groups who achieve at a more productive and effective stage 

in situations and situations. The SEFT method is performed by combining 

psychiatric techniques with reinforcing effects (multiplier effects). Based on the 

study of SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) literature methods, it can 

reduce the negative behavior and also increase the positive behavior in individuals 

or individuals. One of the positive behaviors that can be improved by using SEFT 

is improved sleep quality. Good sleep quality can provide a feeling of calm in the 

morning, feeling energetic, and not the contents of sleep disorders. Sleep quality is 

determined by how people preparing for sleeping skills, falling asleep without 

medical help. Good sleep quality is very important and vital to the healthy life of 

every individual. 

Keywords: SEFT, Kualitas Tidur 
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Abstract 
Entering different cultures enables individuals to become strangers in the 

culture, where individuals are faced with situations where their habits are in 

doubt. This can lead to shock (uncertainty) and stress, which can lead to shaken 

self-concept and individual cultural identity and result in anxiety. This 

condition causes most individuals to experience mental and physical disorders, 

at least for a certain period of time. This new structure will become more visible 

through emotional and effective experience when interacting with a new 

culture. The large number of immigrant and out-of-country students who have 

different cultural backgrounds to study science within the same college 

environment can lead to unfamiliarity with local culture is a problem that often 

affects someone in a foreign country. Similarly, what happens to students in the 

perception of people in his health, so that culture shock happens because it does 

not understand the differences in the characteristics of other individuals from 

the perspective of others. Culture shock is a phenomenon that will be 

experienced by everyone who traverses from one culture to another as a 

reaction when moving and living with people of different clothing, tastes, 

values, even languages with that person. 
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Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Beragam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, namun  Perguruan Tinggi favorit 

merupakan dambaan setiap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang baru saja menyelesaikan 

pendidikannya di bangku SMA. Alternatif pilihan untuk melanjutkan pendidikan mulai dari 

Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Kedinasan. Mencapai dan 

mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, banyak siswa lulusan SMA yang rela menempuh 

pendidikan tinggi di luar daerah asalnya dengan kata lain mereka memilih merantau untuk 

mendapatkan  pendidikan yang lebih baik. Masyarakat menganggap bahwa Perguruan Tinggi atau 

Universitas di kota memiliki kualitas yang lebih baik, jika dibandingkan Universitas yang berada di 

tempat asal mereka. 
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Budaya sangat erat kaitanya dengan pendidikan, orang yang dibesarkan dalam budaya tertentu 

akan belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan budaya tersebut. Indonesia  terdiri dari 34 provinsi 

mempunyai budaya yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, walaupun manusia secara 

biologis sama, namun karena pengalaman budaya mereka secara sosial, mereka tumbuh menjadi 

berbeda berbeda, seperti orang yang didik dalam latar belakang budaya papua akan berbeda dengan 

orang yang di didik dengan latar belakang Jawa. Pendidikan budaya tersebut dapat di wakili oleh 

sekolah yang mewakili salah satu dari pengalaman penting tersebut. Sekolah  menjadi sebuah 

konteks di mana baik proses sosialisasi maupun pembelajaran terjadi. Pengaruh sekolah besar 

terhadap interaksi antar budaya membuat pendidikan menjadi fokus utama (Samovar, Porter, & 

McDaniel, 2010). 

Pembahasan 

Pengertian Culture Shock 

Oberg (dalam Samovar, Porter, & McDaniel, 2010) menjelaskan bahwa culture shock merupakan 

kegelisahan yang muncul karena kehilangan semua lambang dan simbol yang familiar dalam 

hubungan sosial.  Culture Shock mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena 

berada di tengah budaya yang sangat berbeda dengan budayanya sendiri. Culture shock pada 

sebagian orang terlihat normal, kebanyakan orang mengalaminya saat memasuki  budaya yang baru 

dan berbeda. Meskipun demikian, keadaan ini tidak menyenangkan dan menimbulkan frustasi. 

Sebagian dari culture shock ini timbul karena perasaan terasing, menonjol, dan berbeda dengan yang 

lain (Devito, 2011). 

Senada dengan pendapat di atas, menurut Gudykunst & Kim (2003), culture shock adalah reaksi-

reaksi yang muncul terhadap situasi di mana individu mengalami keterkejutan dan tekanan karena 

berada dalam lingkungan yang berbeda, yang menyebabkan terguncangnya konsep diri, identitas 

kultural dan menimbulkan kecemasan yang tidak beralasan. 

Menurut Smith (dalam Samovar, Porter, & McDaniel, 2010) dapat menghasilkan sejumlah reaksi 

yang berpotensi menyebabkan masalah. Reaksi tersebut berupa: (1) permusahan terhadap 

lingkungan baru, (2) perasaan disorientasi, (3) perasaan ditolak, (4) sakit perut/sakit kepala, (5) rindu 

kampung halaman, (6) merindukan teman dan keluarga, (7) perasaan kehilangan status dan 

pengaruh, (8) menyendiri, dan (9) menganggap anggota budaya yang lain sensitif. 

Dari berbagai definisi culture shock yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

culture shock merupakan proses reaksi yang terjadi pada individu baik fisik dan psikis yang 

mempengaruhi bagaimana individu merasa, berperilaku dan berpikir ketika berada di lingkungan 

yang berbeda. 

Dimensi culture shock  

Ward (2001:75) menjelaskan terdapat 3 dimensi dalam culture shock yang disebut dengan ABC of 

culture shock, yaitu:  

 

1. Affective  

Dimensi ini mencakup perasaan dan emosi, yang mungkin bisa menjadi positif atau negatif. 

Individu dideskripsikan mengalami kebingungan dan merasa kewalahan karena datang ke 

lingkungan yang baru. Perasaan dan emosi negatif individu dapat berupa bingung, cemas, 

disorientasi, curiga, bahkan sedih karena datang ke lingkungan yang baru.  

2. Behavior  

Berkaitan dengan konsep pembelajaran budaya dan pengembangan keterampilan sosial. 

Individu memiliki pengetahuan dan keterampilan sosial yang relevan di budaya lokal akan 

mengalami kesulitan dalam memulai dan mempertahankan hubungan harmonis di lingkungan 

tersebut. Perilaku mereka yang tidak tepat secara budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman 
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dan dapat menyebabkan pelanggaran. Hal itu juga mungkin dapat membuat kehidupan 

personal dan profesional mereka kurang efektif. Dengan kata lain, individu yang tidak terampil 

secara budaya akan kurang mungkin mencapai tujuan mereka. Misalnya, mahasiswa luar yang 

berasal dari  luar daerah  yang menjadi kurang berprestasi secara akademis. 

3. Cognitive  

Pada dimensi ini merupakan hasil keadaan dari affectively dan behaviorly yang menghasilkan 

perubahan persepsi individu dalam identifikasi etnis dan nilai-nilai akibat kontak budaya. 

Ketika terjadi kontak budaya, hilangnya hal-hal yang dianggap benar oleh individu tidak dapat 

dihindarkan.  

 

Faktor yang mempengaruhi culture shock  

Beberapa faktor yang mempengaruhi culture shock Furnham & Bochner (1982) (dalam Manz, 

2003:129) menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi culture shock individu ketika 

berinteraksi dengan budaya baru yaitu : 

1. Perbedaan budaya, kualitas, kuantitas dan lamanya culture shock yang dialami individu 

dipengaruhi oleh tingkat perbedaan budaya antara lingkungan asal dan lingkungan baru 

individu. Culture shock lebih cepat jika budaya tersebut semakin berbeda, hal ini meliputi sosial, 

perilaku, adat istiadat, agama, pendidikan, norma dalam masyarakat, dan bahasa. Hal ini sejalan 

dengan, yang menyatakan bahwa semakin berbeda kebudayaan antar dua individu yang 

berinteraksi, semakin sulit kedua induvidu tersebut membangun dan memelihara hubungan yang 

harmonis.  

2. Perbedaan individu, aspek ini merujuk pada perbedaan dalam kepribadian dan kemampuan 

individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Hal ini juga mencakup variabel 

demografis seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial-ekonomi dan pendidikan.  

 

Tahapan culture shock 

Banyak variasi dari bagaimana orang memberikan respon terhadap Culture shock  dan 

membutuhkan waktu  untuk menyesuaikan diri. Mulyana (2010:60) juga memaparkan tahapan-

tahapan penyesuaian orang terhadap lingkungan barunya yang hampir mirip dengan tahapan 

sebelumnya. Tahap-tahap Culture Shock menurut Oberg  (dalam Devito, 2011) sebagai berikut: 

1. Tahap satu: Masa bulan madu/kegembiraan 

Tahap ini merupakan tahap dimana seseorang merasa pesona, kegembiraan, dengan budaya 

baru dan masyarakatnya. Bila berada dalam budaya yang berbeda tahap ini masyarakat dengan 

budaya yang ditempati terlihat ramah dan bersahabat yang sifatnya dangkal.  

2. Tahap dua: krisis/kekecawaan 

Pada tahap ini perbedaan budaya baru menimbulkan masalah. Perasaan frustasi dan tidak puas 

mulai muncul. Ini tahap di mana seseorang mengalami Culture Shock yang sebenarnya. 

3. Tahap tiga: pemulihan/revolusi 

Pada tahap ini seseorang belajar bahasa dan adat istiadat budaya yang baru, perasaan tidak puas 

mulai perlahan menghilang. 

4. Tahap empat: penyesuaian/berfungsi dengan efektif 

Pada tahap akhir ini, Anda menyesuaikan diri dan memasuki budaya baru serta mendapatkan 

pengalaman baru. Seseorang bisa sesekali  masih merasakan kesulitan dan ketegangan, tapi 

secara keseluruhan, pengalaman ini menyenangkan. 

Cara menanggulangi culture shock 

Beberapa cara untuk menghadapi culture shock  bagi mahasiswa, diantaranya: (1) buatlah 

hubungan pribadi yang baik dan berkesan dengan budaya tuan rumah tempat yang baru, (2) 

mahasiswa hendaknya mempelajari terlebih dahulu budaya tuan rumah, (3) ikut serta dalam dalam 

kegiatan budaya setempat, dan (4) Berteman dengan orang-orang dari budaya baru dan dengan 

sesama pendatang.  
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Selain itu, yang harus di miliki individu adalah sebagai berikut: (1) keterbukaan, (2) empati, (3) 

sikap mendukung, (4) sikap positif, (5) kesetaraan, (6) percaya dirikedekatan, (7) manajemen 

interaksi, dan (8) daya ekspresi. 

Kesimpulan 

Culture shock merupakan proses penyesuaian diri yang diperlukan ketika seseorang memasuki 

situasi dan kondisi yang baru, dan hal yang sama tentu akan dialami oleh mahasiswa. Beberapa 

masalah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

agar mampu menghadapi culture shock, antara lain masalah perbedaan cara belajar, perbedaan cara 

mengajar dosen,  perpindahan tempat tinggal, masalah yang berkaitan dengan mencari teman baru, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan, masalah perubahan relasi/teman, dan masalah 

pengaturan waktu, serta menyangkut nilai-nilai hidup pada budaya setempat. Sebagian mahasiswa 

mampu menghadapi persoalan tersebut dan penyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, namun 

sebagian lainnya gagal untuk menyesuaikan diri sehingga mereka menjauhi, dan menghindari 

mahasiswa lain. 
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Abstract  
This study aims to describe: (1) academic self-concept of mathematics, (2) 

parental support, and (3) achievement motivation, and (4) contribution of self-

concept of academic mathematic, parent support to self achievement motivation 

and together to achievement motivation students. The instrument used is 

"Mathematical Concept Scale of Self Concept" (SKDAM) with reliability 0.907, 

"Parent Support Scale" (SDO) with reliability 0.914, and "Achievement 

Motivation Scale" (SMB) with reliability 0.889. Data were analyzed with 

descriptive statistics, and regression analysis. The results of the study showed 

(1) students' academic self-concept was positive, (2) high parental support, (3) 

high achievement motivation of students; and (4) the academic self-concept of 

mathematics contributes to achievement motivation of 25%, and parent support 

of 25%; together with the concept of self-academic mathematics and parental 

support contribute 34% to achievement motivation. The implications of this 

research on guidance and counseling will be discussed. 
 

Keywords: Mathematic Academic  Self Concept, Parent Support, Motivation 

Achievement. 
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Pendahuluan 

Motivasi berprestasi sebagai pendorong yang memungkinkan seseorang berhasil mencapai apa 

yang diinginkan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung untuk selalu 

berusaha mencapai apa yang diinginkannya, walaupun mengalami hambatan dan kesulitan dalam 

meraihnya. Pada kenyataannya motivasi berprestasi yang dimiliki siswa kadang-kadang mengalami 

penurunan dan suatu ketika mengalami peningkatan. Siswa dengan motivasi berprestasi rendah 

cenderung cepat menyerah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, dan tidak mengerjakan tugas 

tepat pada waktunya, tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, dan selalu ragu-ragu 

dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, sangat penting menanamkan motivasi berprestasi di 

dalam diri siswa, agar segala macam bentuk proses belajar dan pembelajaran baik itu tugas-tugas dan 

keaktivan di dalam kelas dapat dilakukan dengan baik oleh siswa, sehingga siswa dapat memperoleh 

prestasi belajar yang diharapkan.  
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 Motivasi berprestasi sangat penting dimiliki oleh siswa, karena dengan adanya motivasi 

berprestasi tinggi siswa dengan mudah dapat  mencapai apa yang menjadi target suksesnya ke 

depan. Motivasi berprestasi sangat penting bagi seorang siswa untuk mencapai tujuan belajar yaitu 

mencapai prestasi yang optimal. Motivasi berprestasi sangat berguna bagi siswa untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan dan  memperoleh hasil yang memuaskan. Menurut Mc Clelland, 

(1987), seseorang dianggap memiliki motivasi untuk berprestasi jika individu tersebut  mempunyai 

keinginan untuk melakukan suatu karya berprestasi lebih baik dari prestasi/karya orang lain.  Lebih 

lanjut McClelland (1987)  menjelaskan motivasi berprestasi  dipengaruhi oleh faktor konsep diri 

akademik. Artinya, dengan memiliki konsep diri akademik yang positif   siswa cenderung lebih 

percaya diri dan merasa yakin akan kemampuan mereka. Konsep diri akademik itu sendiri 

mencakup bagaimana siswa bersikap, merasa, dan mengevaluasi kemampuannya untuk mencapai 

prestasi yang baik. 

Konsep diri akademik matematika berkaitan tentang penilaian siswa terhadap dirinya, 

kemampuan yang dimilikinya yang berhubungan dengan pelajaran matematika, tentang proses 

belajar, tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Konsep diri akademik merupakan persepsi siswa 

mengenai dirinya secara apa adanya tentang kemampuan, status, dan peranannya. Sementara itu, 

konsep diri akademik ideal adalah pribadi yang diharapkan oleh siswa tentang pemahaman 

akademiknya. Konsep diri akademik terbagi atas  empat bagian, konsep diri akademik matematika, 

ilmu alam, ilmu sosial dan bahasa inggris. Konsep diri akademik matematika berhubungan dengan 

pemahaman siswa tentang mata pelajaran matematika yang berhubungan dengan belajar matematika 

di sekolah. 

 Hasil penelitian Nagy, Watt, Trautwein, & Lu, (2010) memperlihatkan  “Mathematic academic self 

concept is crucial to motivation and is a key determinant of task choice. Domain-specific self-concept 

along with other constructs, such as task values has been found to be highly related to achievement, 

even after controlling for prior achievement”.  Temuan tersebut mengindikasikan  konsep diri 

akademik matematika sangat penting   bagi setiap  siswa. Artinya,  jika siswa memiliki konsep diri 

akademik matematika yang bagus, maka siswa tersebut cenderung bisa mengerjakan berbagai 

macam tugas pada mata pelajaran matematika secara mudah.  Hasil penelitian mereka juga 

memperlihatkan adanya perbedaan konsep diri akademik matematika pada siswa laki-laki dan 

perempuan. Konsep diri akademik matematika adalah penilaian siswa tentang kompetensi atau 

kemampuan siswa di dalam mata pelajaran matematika. Penelitian lain yang dilakukan Ghazvini, 

(2011), hasilnya memperlihatkan konsep diri akademik matematika  berhubungan yang erat dengan 

prestasi akademik.  Marsh & Seeshing (dalam Ghazvini, 2011) menjelaskan “mathematic academic 

self concept it is the set of  knowledge  and  attitudes  that  we  have  about  ourselves  the  

perceptions  that  the  individual  assigns  to  him  and  characteristics  or  attributes  that  we  use  to  

describe  ourselves”.   

Variabel lain yang berkaitan dengan motivasi berprestasi siswa adalah dukungan orangtua. Salah 

satu contoh adalah dengan dukungan instrumental,  yaitu dukungan yang  diwujudkan dalam 

bentuk bantuan langsung, misalnya: pemberian dana atau memberi bantuan berupa tindakan nyata 

atau benda. Dengan dukungan instrumental ini akan terpenuhi segala yang dibutuhkan siswa guna 

menunjang kelengkapan belajarnya agar proses belajarnya dapat berjalan dengan baik. Di samping 

dukungan instrumental, ada beberapa jenis dukungan orangtua yang juga sangat berperan penting 

untuk menumbuhkan motivasi berprestasi siswa, di antaranya dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dan dukungan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) konsep 

diri akademik matematika siswa; (2) dukungan orangtua; (3) motivasi berprestasi siswa; dan (4) 

kontribusi konsep diri akademik dan dukungan orangtua secara sendiri-sendiri dan bersama-sama 

terhadap motivasi berprestasi  siswa. 

Metode 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Di samping itu jugta 

dilakukan analisis korelasional untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel konsep diri 

akademik dan dukungan orangtua terhadap motivasi berprestasi siswa. Populasi penelitian  adalah 

siswa kelas VII dan VIII SMPN 13 Padang yang terdaftar pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 525 

siswa; dengan sampel sebanyak 342 siswa, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah “Skala Konsep Diri Akademik Matematika” (SKDA) dengan nilai 

reliabilitas sebesar 0,907, “Skala Dukungan Orangtua” (SDO) dengan nilai reliabilitas sebesar 0,914, 

dan Skala Motivasi Berprestasi” (SMB) dengan nilai reliabilitas sebesar 0,889. Data   dianalisis dengan 

teknik deskriptif, regresi sederhana, dan regresi ganda. 

Hasil Penelitian 

Konsep Diri Akademik Matematika 

Secara umum, konsep diri akademik matematika siswa berada pada kategori “positif” (dengan 

rata-rata persentase sebesar 69,39%). Konsep diri akademik matematika diperoleh dari semua aspek 

konsep diri akademik matematika, yaitu motivasi pelajaran matematika, orientasi tugas matematika,  

pemecahan masalah belajar matematika, keanggotaan di dalam kelas. Secara khusus, motivasi belajar 

matematika berada pada kategori “sangat positif”   (persentase skor rata-rata 89,9%); orientasi tugas 

matematika berada pada kategori “cukup positif” (persentase skor rata-rata 65,9%); pemecahan 

masalah belajar matematika berada pada kategori “positif”   (persentase skor rata-rata 75,4%); dan 

keanggotaan di dalam kelas berada pada kategori “positif” (dengan persentase skor rata-rata 74,2%). 

Dukungan Orangtua 

Dukungan orangtua secara umum berada pada kategori “tinggi” dengan persentase rata-rata 

sebesar 68%. Dukungan orangtua diperoleh dari semua aspek dukungan orangtua, yaitu dukungan 

emosi, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi. Secara khusus, 

dukungan emosional orangtua berada pada kategori “tinggi” (persentase skor rata-rata sebesar  

76,9%); dukungan  penghargaan  berada pada kategori “tinggi” (persentase skor rata-rata 73,2%);  

dukungan instrumental berada pada kategori “sangat tinggi” (persentase skor rata-rata 90,9%; dan 

dukungan informasi berada pada kategori “sedang”  (dengan  persentase skor rata-rata 64%). 

Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi secara keseluruhan berada pada kategori “tinggi” dengan persentase skor 

rata-rata 68,81%. Motivasi berprestasi diperoleh dari semua aspek motivasi berprestasi, yaitu resiko 

pemilian tugas, kesempatan untuk unggul dari orang lain, membutuhkan umpan balik, tanggung 

jawab, ketekunan, berprestasi. Hasil analisis setiap indikator tersebut memperlihatkan:  resiko 

pemilihan tugas berada pada kategori “sedang” (persentase skor rata-rata 58,9%); kesempatan untuk 

unggul dari orang lain berada pada kategori “tinggi” (persentase skor rata-rata 68,2%); 

membutuhkan umpan balik berada pada kategori “sedang” (persentase  skor rata-rata 61,6%); 

tanggung  jawab berada pada kategori “sedang” (persentase skor rata-rata 55,3%); ketekunan berada 

pada kategori “sedang” (persentase skor rata-rata 63,4%); dan berprestasi berada pada kategori 

“sedang” (dengan persentase rata-rata sebesar 65,5%). 

Kontribusi konsep diri akademik matematika terhadap motivasi berprestasi siswa 

Hasil uji koefisien regresi memperlihatkan bahwa nilai  r  konsep diri akademik matematika 

terhadap motivasi berprestasi sebesar 0,500, dan nilai R Square (R2) sebesar 0,251. Ini berarti  bahwa 

konsep diri akademik berkontribusi sebesar 25% terhadap motivasi berprestasi siswa, dengan asumsi 

variabel lain (dukungan orangtua) konstan. Berdasarkan uji signifikansi memperlihatkan nilai 

Fhitung adalah 12,465, dengan taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model 

regresi konsep diri akademik matematika dapat digunakan untuk memprediksi variabel motivasi 

berprestasi siswa. 



Herman Nirwana, Yulianti, Mega Iswari 
Kontribusi Konsep Diri Akademik dan Dukungan Orangtua terhadap Motivasi Berprestasi 

105 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Kontribusi Dukungan Orangtua terhadap Motivasi Berprestasi 

Hasil uji koefisien regresi memperlihatkan bahwa besarnya nilai korelasi/hubungan dukungan 

orangtua dengan motivasi berprestasi sebesar 0,461; dengan R Square (R2) sebesar 0,213. Ini berarti 

dukungan orangtua berkontribusi sebesar 21,3% terhadap motivasi berprestasi siswa. Berdasarkan uji 

signifikansi memperlihatkan nilai Fhitung adalah 12,389, dengan taraf signifikansi 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti model regresi dukungan orangtua dapat digunakan untuk 

memprediksi motivasi berprestasi. 

Kontribusi konsep diri akademik matematik dan dukungan orangtua secara bersama-sama 

terhadap motivasi berprestasi siswa  

Hasil uji koefisien regresi memperlihatkan bahwa nilai r konsep diri akademik matematika dan 

dukungan orangtua secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi sebesar 0.585, dengan nilai R 

Square (R2) sebesar 0,342. Ini berarti, konsep diri akademik matematika dan dukungan orangtua 

secara bersama-sama berkontribusi sebesar 34,2%   motivasi berprestasi. Berdasarkan uji signifikansi 

memperlihatkan variasi nilai variabel bebas (X1 dan X2) dapat menjelaskan variabel terikat (Y) 

dengan melihat besarnya nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 46,289 dengan signifikansi 0,000 (  ˂

0,05).  Hal ini berarti model regresi konsep diri akademik matematika dan dukungan orangtua dapat 

digunakan untuk memprediksi motivasi berprestasi. 

Pembahasan 

Berikut akan diuraikan pembahasan berdasarkan masing-masing rumusan dan tujuan dalam 

penelitian ini. 

 Konsep Diri Akademik Matematika Siswa di SMP Negeri 13 Padang 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif secara keseluruhan konsep diri akademik matematika siswa 

di SMP Negeri 13 Padang berada pada kategori positif. Temuan tersebut didukung oleh hasil 

penelitian Ghazvin (2011) memaparkan bahwa siswa yang memiliki konsep diri akademik 

matematika yang tinggi, maka prestasi matematikanya juga tinggi. Kemudian Dewi (2015) juga 

memaparkan bahwa konsep diri akademik matematika siswa berada pada kategori positif, dengan 

hal ini siswa mampu mengarahkan dirinya dalam pengambilan keputusan belajar. Penelitian Edogan 

& Sengul (2014) juga memperlihatkan bahwasa   konsep diri akademik matematika siswa berada 

pada kategori positif, dengan hal ini siswa tersebut dapat memahami keterampilan dan kemampuan 

yang dimilikinya dalam belajar matematika. Di samoping itu, Chairiyati (2013) mejelaskan bahwa 

siswa yang memiliki konsep diri akademik positif dalam belajar maka mereka dapat mampu 

memahami kemampuan yang dimiliki untuk meraih prestasi akademik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa konsep diri akademik matematika 

sangat penting dimiliki oleh setiap siswa. Untuk menampilkan seluruh potensi dan keterampilan 

dalam pelajaran matematika, maka siswa perlu memiliki konsep diri akademik matematika yang 

positif agar dapat berhasil dalam pelajaran matematika. Konsep diri akademik matematika adalah 

pemahaman, penilaian diri siswa tentang kemampuan yang dimilikinya dalam pelajaran matematika. 

Apabila konsep diri akademik matematika siswa bagus, maka pencapaian prestasi dalam pelajaran 

matematika akan semakin meningkat. Konsep diri akademik matematika dapat membantu siswa 

memahami kesulitan dan kemampuan siswa tersebut. Dengan konsep diri akademik matematika 

yang positif, siswa dapat dengan mudah mencapai prestasi dalam pelajaran matematika. 

Berbagai upaya tentunya juga dapat dilaksanakan oleh guru BK/ konselor dalam pelayanan BK di 

sekolah. Pelayanan BK yang dapat diterapkan dengan berbagai pendekatan teknik dan model 

pembelajaran, dengan isi materi tentang kiat meningkatkan konsep diri akademik matematika 

melalui temuan hasil penelitian ini. Guru BK dapat memberikan layanan informasi dengan berbagai 

model, pendekatan, dan materi yang dapat dipahami oleh siswa, agar bisa meningkatkan konsep diri 

akademik matematika siswa. Penelitian Wicaksono (2012) memaparkan bahwa layanan informasi 
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menggunakan model pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan konsep operasi hitung siswa di SMP Negeri 1 Guiwang Lor. Kemudian, Indriani (2013) 

memaparkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan angka-angka mampu 

meningkatkan konsep diri akademik matematika siswa. Selanjutnya, Khoirunnisa (2016) 

memaparkan bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik Role Playing mampu meningkatkan 

konsep diri akademik siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep diri 

akademik matematika siswa sangat penting, karena dengan konsep diri akademik matematika yang 

positif, dapat membantu siswa untuk memahami kemampuan yang dimilikinya dalam bidang 

matematika. Dengan demikian, guru BK/Konselor diharapkan dapat menyusun berbagai program 

pelayanan BK yang dapat meningkatkan konsep diri akademik matematika siswa. 

 Dukungan Orangtua Siswa di SMP Negeri 13 Padang 

 Dukungan orangtua siswa  SMP Negeri 13 Padang berada pada kategori tinggi. Dengan 

dukungan orangtua yang tinggi siswa cenderung bersemangat dalam belajar (Dwija, 2008). Penelitian 

Rahman (2015) juga memaparkan dengan dukungan dari orangtua yang tinggi, dapat meningkatkan 

semangat siswa dalam belajar dan meraih prestasi. Di samping itu, penelitgian Triyono (2015) 

memperlihatkan bahwas dukungan orangtua berada pada kategori tinggi, ini menunjukkan bahwa 

dukungan orangtua telah diberikan dengan maksimal kepada siswa. Hasil penelitian juga 

menunjukkan dukungan orangtua yang tinggi sangat berguna untuk meningkatkan semangat siswa 

dalam belajar. 

Dukungan orangtua untuk memotivasi pendidikan anak sangat diperlukan. Banyak hal yang 

dapat dilakukan oleh orangtua dalam membantu anak-anaknya dalam kegiatan belajar, seperti 

memberikan perhatian dan bimbingan yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dan 

penjelasan yang telah dikemukakan, diharapkan orangtua selalu memberikan dukungan meskipun 

dalam keadaan sibuk terhadap anaknya. Adanya dukungan dari orangtua terhadap anak, akan 

membuat anak merasa lebih dekat dengan orangtuanya, merasa diperhatikan, disayangi, dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam berprestasi. Selanjutnya, peran guru BK/ konselor juga sangat 

dibutuhkan dalam memberikan informasi dan pemahaman baru kepada orangtua bahwa sangat 

penting memberikan perhatian serta dukungan agar motivasi berprestasi siswa dapat meningkat. 

Motivasi Berprestasi Siswa di SMP Negeri 13 Padang 

 Motivasi berprestasi siswa di SMP Negeri 13 Padang berada pada kategori tinggi. Siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi akan dapat bertahan lebih lama untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan dari pada siswa yang mempunyai motivasi berprestasi yang rendah. Hal ini 

disebabkan siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan berusaha dan belajar sebaik 

mungkin. Putranto (2010) memaparkan bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dapat 

mencapai prestasi yang baik. Di samping itu, Dianto (2015) juga menjelaskan perlu meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa yang rendah sehingga motivasi berprestasi siswa juga mengalami 

peningkatan. Karena dengan motivasi berprestasi tinggi, siswa dapat meraih prestasi yang 

membanggakan. Hasil penelitian Sunarmi (2011) memperlihatkan  pentingnya  motivasi berprestasi 

dimiliki siswa, agar mereka dapat meraih prestasi yang diinginkan. Siswa yang mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi akan cenderung berhasil dalam tugas-tugas sekolahnya 

Motivasi berprestasi sangat dipengaruhi oleh keluarga, tetapi selama anak berada di sekolah 

pengalaman-pengalaman serta konsep diri akademik yang dimilikinya yang sangat berperan 

terhadap peningkatan motivasi berprestasi. Hasil penelitian Dewi (2014) menunjukkan bahwa 

layanan orientasi belajar dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Hasil penelitian Dirgantoro 

(2012) juga memperlihatkan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa.  Berdasarkan hasil penelitian dan paparan yang sudah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa motivasi berprestasi siswa di SMP 13 Padang berada pada kategori tinggi. 
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Selanjutnya, untuk dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa perlunya peningkatan peran guru 

BK/ konselor bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan orangtua siswa. 

Kontribusi Konsep Diri Akademik Matematika, Dukungan Orangtua Secara Sendiri-sendiri dan 

Bersama-sama terhadap Motivasi Berprestasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri akademik matematika dan dukungan orangtua 

secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi. Hal tersebut 

mengungkapkan bahwa konsep diri akademik matematika dan dukungan orangtua secara bersama-

sama dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. 

Hasil penelitian Hidayah (2012) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan konsep diri 

akademik dan dukungan orangtua secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi siswa. Hasil 

penelitian Jufri (2013) menjelaskan bahwa terdapat kontribusi yang positif antara konsep diri 

akademik dan dukungan orangtua secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi siswa dalam 

hasil belajar matematika. Hasil penelitian Dwija (2008) menjelaskan bahwa terdapat kontribusi yang 

positif signifikan konsep diri akademik dan dukungan orangtua secara bersama-sama terhadap 

motivasi berprestasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealnya konsep diri akademik matematika dan dukungan 

orangtua mempengaruhi motivasi berprestasi. Konsep diri akademik matematika yang positif 

merupakan pandangan positif terhadap kemampuan yang dimiliki dan merasa yakin dengan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri dan harga diri. 

Penghargaan terhadap diri yang merupakan evaluasi terhadap diri sendiri akan menentukan sejauh 

mana siswa yakin akan kemampuan dirinya dan keberhasilan yang dapat dicapainya. Hasil 

penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Dianto (2015) terdapat pengaruh yang sigfikan antara 

konsep diri terhadap motivasi berprestasi. Hasil penelitian Freeman (2008) menunjukkan anak-anak 

imigran memiliki konsep diri yang baik dalam meraih prestasi, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwasanyadukungan orangtua juga ikut berpengaruh terhadap kemampuan seratus bahasa, ini 

disebabkan oleh dukungan orangtua dan konsep diri akademik sangat berkontribusi dalam 

pencapaian prestasi akademik. 

Siswa yang memiliki konsep diri akademik matematika yang positif, segala perilakunya dalam 

belajar akan selalu tertuju pada keberhasilannya pada mata pelajaran matematika. Siswa yang 

memiliki konsep diri akademik matematika yang positif, akan mudah memahami dan menilai 

dirinya sendiri tentang kemampuannya dibidang matematika. Sejalan dengan hal ini, Uno (2013:47) 

mengemukakan, “Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi adalah dukungan 

orangtua, interaksi teman sebaya dan konsep diri akademik matematika yang memungkinkan remaja 

untuk memiliki motivasi berprestasi yang tinggi”.  

Hasil penelitian Wicaksono (2012) menunjukkan bahwa layanan informasi menggunakan model 

pembelajaran berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan konsep operasi 

hitung siswa di SMP Negeri 1 Guiwang Lor. Hasil penelitian Indriani (2013) menunjukkan 

bahwasanya layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan angka-angka mampu 

meningkatkan konsep diri akademik matematika siswa. Penelitian lainnya juga memperlihatkan 

bahwa bimbingan kelompok efektif untuk mengembangkan perilaku positif siswa. Misalnya, 

meningkatkan mutu kegiatan belajar siswa, self esteem dan motivasi berprestasi siswa dalam belajar, 

mencegah penggunaan NAPZA di antara remaja yang beresiko tinggi, yaitu remaja yang mempunyai 

teman atau anggota keluarga pengguna NAPZA (Nirwana, 2013). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut bisa disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok diduga (beralasan untuk menduga) 

cukup efektif untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa. Di samping itu, layanan lainnya 

yang cukup efektif untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa adalah layanan penguasaan 

konten dengan teknik role playing (Khoirunnisa, 2016).  
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Peningkatan dukungan orangtua terhadap pendidikan anaknya juga bisa ditingkatkan, Hasil 

penelitian Bunyamin (2009) memperlihatkan adanya kerja sama guru dan orangtua dapat 

meningkatkan dukungan orangtua. Sekolah melakukan usaha pemberdayaan orangtua siswa, 

dengan menambah pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membantu pendidikan anak 

yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan anak, dan dapat memberikan dukungan 

yang maksimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu dijalin kerjasama dan komunikasi yang baik 

antara orangtua, siswa dan sekolah agar dapat menigkatkan motivasi berprestasi siswa 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa konsep diri 

akademik dan dukungan orangtua berkorelasi positif dan atau berkontribusi terhadap motivasi 

berprestasi siswa. Dengan kata lain, semakin positif konsep diri akademik matematika dan semakin 

tinggi dukungan orangtua, maka semakin tinggi motivasi berprestasi siswa. Konsep diri akademik 

berkontribusi sebesar 25% terhadap motivasi berprestasi siswa; dan kontribusi dukungan orangtua 

terhadap motivasi berprestasi sebesar 21,3%. Mengacu pada permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini, yaitu banyaknya siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah, maka 

permasalahan tersebut bisa diatasi atau setidak-tidaknya dikurangi dengan meningkatkan konsep 

diri akademik siswa dan meningkatkan dukungan orangtua mereka. Dengan kata lain, ada peluang 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan meningkatkan konsep diri akademik siswa dan 

dukungan orangtua mereka. Dari kedua variabel tersebut, yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu 

adalah konsep diri akademik, karena variabel ini kontribusinya lebih besar 
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Abstract  
The implementation of group counseling will be optimal with the self-disclosure 

and willingness of group members to verbally dispute their personal problems. 

the phenomenon encountered in the implementation of group counseling, not all 

members of the group voluntarily convey their personal problems to be discussed. 

This has the potential to hinder the achievement of group counseling goals. Efforts 

to assist members in group counseling to have self-disclosure may use art therapy 

as an instrument. Art therapy is one treatment with the use of art materials / media 

art for self-expression and reflection for the counselee in the presence of a therapist 

/ counselor. Art Therapy is believed to provide comfort to the counselee, because 

the counselee can express thoughts and feelings that can not be delivered through 

words freely. So it is possible to discuss and solve the problems of group members 

as a whole. 
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Abstract 
This study based on the presence of parents who lack the opportunity to 

communication with children, the existence of adolescents who have deviant 

behavior and the presence of teenagers who are afraid to telltheir parents. This 

study has purpose, (1) to describe the quality of communication the parents 

toward their child, (2) to describe the happiness of adolescents, and (3) to 

examine the connection between the quality of parents communication toward 

their child with the happiness of adolescents in SMA Negeri 1 Sungai Rumbai. 

The type of this study is descriptive correlation, population is 468 students and 

the number of research sample is 183 students.The instrument used is Likert 

scale model. Data were analyzed using statistical technique by finding mean 

and standard deviation, then for correlation between two variables used 

statistical analysis Pearson Product Moment Correlation.The results are: (1) the 

quality of parents communication toward their children are well, although 

there is still not well, (2) happiness of adolescents are categorized happy, 

although there are still some who are not happy, and (3) there is a significant 

correlation between the quality of parents communication toward their children 

with the happiness of adolescents with the level of closeness strong enough 

relationship with correlation index 0,556. 

 

Keywords: Quality of Parents Communication, Happiness of Adolescents 
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Pendahuluan 

Remaja adalah individu yang berada pada rentangan usia antara 13 sampai dengan 21 tahun 

(Elida, 2006:6); dan pada periode ini merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa 

yang mengalami perkembangan pada semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa (Sri dan 

Siti, 2004:54). Pada masa ini remaja memiliki berbagai kebutuhan terutama untuk terpenuhinya tugas 

perkembangan mereka secara baik. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan psikologis, 

khususnya kebutuhan remaja akan kebahagiaan (happiness). 

Elida (2006:69) mengemukakan bahwa kebahagiaan merupakan salah satu jenis emosi positif yang 

menunjukkan reaksi kepuasan yang dirasakan remaja. Karlinawati (2010:134) menyatakan bahwa 
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kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang bahagia. Remaja membutuhkan kehidupan yang 

bahagia dan jauh dari berbagai permasalahan. Remaja yang tidak mendapatkan kebahagiaan 

(happiness) akan cenderung untuk melakukan tingkah laku yang menyimpang dan merugikan 

dirinya serta orang lain. Dalam hubungan ini, Melwani (dalam Erlinda, 2015:1) berpendapat bahwa 

kebahagiaan (happiness) adalah sebuah emosi, semacam perasaan mendalam yang membuat 

seseorang merasa senang dan nyaman. Sejalan dengan itu, Zainul (2015:146) menjelaskan bahwa 

kebahagiaan adalah perasaan positif yang berasal dari kualitas keseluruhan hidup manusia yang 

ditandai dengan adanya kesenangan yang dirasakan oleh seorang individu ketika melakukan sesuatu 

hal yang disenangi di dalam hidupnya dengan tidak adanya perasaan menderita. Dengan demikian 

Remaja yang merasakan kebahagiaan dalam hidupnya akan selalu merasa senang, nyaman dan puas  

dalam menjalani setiap aktivitasnya. 

Hurlock (1980:239) menyatakan pada setiap tingkatan usia terutama pada usia remaja terdapat 

tiga ciri kebahagiaan (happiness), yaitu penerimaan orang lain, kasih sayang dan mendapatkan 

prestasi. Dengan adanya penerimaan oleh orang lain, remaja akan merasa bahwa dirinya berarti bagi 

orang lain. Kemudian kasih sayang merupakan hasil dari penerimaan oleh orang lain tersebut. 

Sedangkan prestasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut 

dibutuhkan berbagai usaha yang perlu dilakukan oleh remaja agar bisa mendapatkan prestasi. 

Kemudian Seligman (dalam Eka, 2010:31) menyebutkan bahwa kebahagiaan (happiness) mengacu 

pada emosi positif yang terbagi atas tiga kategori menurut waktu, yaitu: emosi positif terhadap 

kepuasan akan masa lalu, emosi positif terhadap optimistis akan masa depan, dan emosi positif 

terhadap kebahagiaan pada masa sekarang. Dari ketiga aspek atau kategori di atas akan dapat 

diketahui tingkat kebahagiaan seseorang. 

 Menurut Elida (2006:68) masa remaja berada dalam periode banyak mengalami masalah, 

termasuk masalah emosi. Gejolak emosi pada masa remaja cenderung tinggi. Permasalahan sosial 

seperti hubungan antara remaja dengan orangtua dapat menimbulkan emosi negatif pada remaja. 

Emosi negatif tersebut seperti marah, kecewa dan cemas. Emosi negatif ini akan dapat menganggu 

kebahagiaan remaja. 

Santrock (2003:522) juga menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa krisis identitas dan 

mereka mengalami posisi yang ambigu. Hal yang demikian menyebabkan remaja menjadi tidak 

stabil, agresif, konflik antara sikap dan perilaku, kegoyahan emosional dan sensitif, terlalu cepat dan 

gegabah untuk mengambil tindakan yang ekstrim. Dari sifat remaja yang mudah mengalami 

kegoyahan emosional tersebut menyebabkan remaja tidak mudah untuk mempertahankan emosinya 

yang positif dan dimasa yang penuh krisis identitas tersebut menyebabkan remaja kadangkala 

kurang dapat menerima kenyataan yang ada pada dirinya sehingga menyebabkan remaja merasa 

kurang bahagia. 

Remaja yang tidak bahagia dapat dilihat dari tingkah lakunya yang menyimpang dan mengalami 

gangguan emosi. Tingkah laku menyimpang seperti membolos, bertengkar, dan berkelahi (Santrock, 

2003:506). Sementara itu gangguan emosi menurut Santrock (2003:506) berupa cemas dan depresi. 

Kemudian menurut Elida (2006:68) gangguan emosi merujuk pada emosi negatif seperti marah, 

kecewa dan cemas. 

Agar permasalahan di atas tidak mengganggu kebahagiaan remaja, maka perlu adanya 

komunikasi antara orangtua dengan anak yang sedang berada pada usia remaja. Syaiful (2004:4) 

mengemukakan komunikasi merupakan sesuatu hal yang esensial dalam kehidupan keluarga. Diana 

Elfina dkk (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa keluarga adalah hal yang paling 

mendukung dan membuat remaja bahagia. Dengan adanya komunikasi dalam keluarga, maka 

remaja akan mengkomunikasikan apa yang dirasakannya kepada orangtua sehingga orangtua bisa 

membimbingnya dengan baik. 
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Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih 

dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Syaiful, 2004:1). Komunikasi 

mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan, yang terjadi 

pada suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh dan ada kesempatan untuk melakukan umpan 

balik (DeVito, 2011:24). Komunikasi orangtua dan anak dapat diartikan adanya suatu penyampaian 

pesan yang terjadi antara orangtua dan anak. 

Setidaknya ada dua fungsi komunikasi dalam keluarga khususnya komunikasi orangtua dan anak 

(Syaiful, 2004:37). Fungsi tersebut yaitu fungsi komunikasi sosial dan fungsi komunikasi kultural. 

Fungsi komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep 

diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk menghindarkan diri dari tekanan dan 

ketegangan serta untuk memperoleh kebahagiaan. Sementara itu fungsi komunikasi kultural yaitu 

turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.  Jadi berdasarkan salah 

satu fungsi sosial dari komunikasi di atas, maka komunikasi antara orangtua dengan anak yang 

berusia remaja akan dapat membuat remaja merasakan kebahagiaan (happiness).  

Joronen dan Kurki (dalam Karlinawati, 2010:137) dalam penelitian kualitatifnya menemukan 

bahwa komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan 

subjektif remaja. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Karlinawati (2010:138) kepada  118 

orang remaja, 100 orang ibu dan 98 orang ayah ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara komunikasi orangtua terhadap anak dengan kepuasan hidup remaja yang membuat remaja 

bahagia.   

Menurut Rachmi (2009) remaja yang memiliki perilaku agresif, suka menyerang dan bertindak 

kasar, berasal dari keluarga yang sangat minimalis dalam menyediakan ruang komunikasi bagi 

remaja. Remaja hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai individu yang juga perlu dihargai dan 

didengarkan pendapatnya dalam keluarga. Kekecewaan atas minimnya komunikasi tersebut 

membuat remaja mencari ruang komunikasi di luar rumah dan tidak peduli jika nantinya 

memberikan dampak negatif pada remaja. 

Hasil penelitian Riri (2013:56) juga menunjukkan bahwa     69,4 % siswa SMA yang membolos 

memiliki masalah dalam keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orangtua. Sebagai akibatnya siswa 

mencari perhatian dengan keluar dari jam pelajaran. Kemudian ditemukan pula orangtua yang tidak 

pernah mempertanyakan masalah sekolah juga menyebabkan siswa malas untuk masuk sekolah. 

Kurangnya komunikasi antara orangtua dengan anak juga akan mengakibatkan anak menjadi nakal 

dan merasa tidak diperhatikan. 

Berdasarkan masalah tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi antara orangtua dengan anak 

yang sedang berada pada masa remaja sangat penting bagi remaja. Oleh karena itu, kualitas 

komukasi orangtua dengan anak usia remaja perlu ditingkatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (2008:744) kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu.Sefi (2009:27) menyatakan 

kualitas komunikasi adalah tingkat baik buruknya komunikasi yang dilakukan seseorang dengan 

orang lain. Dengan demikian,kualitas komunikasi antara orangtua terhadap anak dapat diartikan 

sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat baik buruknya komunikasi yang terjadi dari 

orangtua kepada anak. Kualitas komunikasi ini menurut DeVito (2011:285) dapat dilihat dari segi 

keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung (supportive ness), sikap positif 

(positiveness), dan kesetaraan (equality). Keterbukaan mengacu pada kesediaan komunikator untuk 

terbuka dengan orang yang diajak berinteraksi. Orang yang empati akan mampu merasakan yang 

dirasakan orang lain dan memahami sikap orang tersebut. Kemudian komunikasi akan berjalan jika 

terdapat sikap yang mendukung. Sikap mendukung dapat diperlihatkan dengan bersikap (1) 

deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan strategik, dan (3) provisional, bukan sangat yakin. 

Sikap positif dalam berkomunikasi berkenaan dengan sikap positif terhadap diri sendiri dan suasana 

atau kondisi dalam komunikasi. Komunikasi juga akan berjalan lancar jika berada dalam suasana 

yang setara antara orang yang berkomunikasi. 
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Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru BK di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai pada 

tanggal 9 Juni 2016 menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang cabut saat jam pelajaran, adanya 

siswa yang sering absen, adanya siswa yang bertengkar dengan temannya, kemudian juga ada siswa 

yang merokok. Hal tersebut memperlihatkan kurangnya kebahagiaan yang dirasakan oleh remaja 

(siswa).  

Kemudian dari hasil wawancara dengan orangtua siswa pada tanggal 2 Juli 2016 diperoleh 

informasi bahwasanya hanya beberapa orangtua yang terus menjalin komunikasi dengan anak, 

sementara beberapa orangtua yang lain tidak. Orangtua yang kurang komunikasi dengan anak 

menyatakan mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore dan malam harinya digunakan untuk 

istirahat sehingga tidak ada waktu berbicara dengan anak. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa pada tanggal 4 Juli 2016, penulis 

memperoleh informasi bahwa sebagian siswa takut diejek oleh orangtua jika bercerita, takut orangtua 

marah, orangtua yang tidak acuh, orangtua tidak punya waktu, jika ada masalah lebih suka 

dipendam, serta lebih suka cerita dengan teman. Orangtua yang mengejek dan memarahi anak ketika 

berkomukasi dengan anak akan dapat membuat anak tidak bahagia karena hal tersebut dapat 

mengganggu kelancaran dalam komunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Mustika Chairani dkk (2009) 

juga ditemukan ada beberapa siswa yang merasa komunikasinya dengan orangtua tidak begitu 

lancar karena kesibukan orangtua yang bergitu padat sehingga intensitas pertemuan untuk 

berkomunikasi kurang. Kemudian ditemukan pula mayoritas orangtua cukup sering bertukar pikiran 

dengan anak yang sedang bermasalah. Siswa mengaku lebih sering bertukar pikiran dengan teman 

dibandingkan dengan orangtua, artinya siswa lebih merasa nyaman menceritakan permasalahannya 

dengan orang yang sebaya. Sesungguhnya akan lebih baik jika siswa lebih sering bertukar pikiran 

dengan orangtua karena lebih dewasa dan berpengalaman serta dipandang bisa lebih memahami 

permasalahan anak dan mencarikan solusi yang lebih baik. 

Untuk mengatasi berbagai masalah yang mengganggu komunikasi orangtua terhadap anak dan 

kebahagiaan remaja, maka diperlukan adanya layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan 

dan konseling ini bertujuan untuk membantu individu menyelesaikan permasalahan yang dialami 

sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal dan menjadi insan berguna dalam 

kehidupannya (Prayitno, 2004:114). Layanan yang diberikan dapat berupa layanan informasi, layanan 

konseling individual, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Kemudian 

Guru BK juga dapat melakukan konseling keluarga untuk membantu mengentaskan permasalahan 

orangtua dan remaja serta juga bisa memberikan sosialisasi tentang komunikasi orangtua terhadap 

anak dan happiness remaja kepada orangtua siswa. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini mengambil berjudul “Hubungan antara 

Kualitas Komunikasi Orangtua terhadap Anak dengan Happiness Remaja”. 

 

Metode 

Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional, dengan sampel penelitian siswakelas X dan XISMA 

N 1 Sungai Rumbaiyang berjumlah 183 orang. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk skala 

model Likert. Data dianalisis menggunakan teknik statistik yaitu dengan mencari mean dan standar 

deviasi, kemudian untuk melihat hubungan antara kedua variabel digunakan analisis statistik  

Pearson Product Moment Correlation. 
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Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1 

Rekapitulasi Data Hasil Penelitian 

No Aspek yang Diteliti 
Persentase 

SR R S T ST 

1 Kualitas komunikasi orangtua terhadap anak 

 

Keterbukaan (openness) 

 

Empati (empathy) 

 

Sikap mendukung (supportive ness) 

 

Sikap positif (positiveness) 

 

Kesetaraan (equality) 

6,0 

 

 

4,4 

 

2,7 

 

8,2 

 

7,1 

 

4,9 

23,0 

 

 

26,2 

 

19,1 

 

19,1 

 

18,6 

 

19,1 

38,7 

 

 

40,4 

 

37,7 

 

39,3 

 

41,5 

 

35,5 

27,3 

 

 

25,7 

 

36,1 

 

25,1 

 

25,7 

 

32,8 

6,0 

 

 

3,3 

 

4,4 

 

8,2 

 

7,1 

 

7,7 

 

2 Happiness remaja 

 

Kepuasan akan masa lalu 

 

Optimistisme akan masa depan 

 

Kebahagiaan pada masa sekarang 

5,5 

 

7,1 

 

19,1 

 

8,7 

22,4 

 

20,2 

 

12,6 

 

18,6 

38,3 

 

35,0 

 

29,5 

 

37,2 

30,1 

 

33,3 

 

35,0 

 

33,9 

3,8 

 

4,4 

 

3,8 

 

1,6 

 

3 Hubungan antara kualitas komunikasi orangtua terhadap anak dengan happiness remaja 

r hitung  = 0,556 

r tabel    = 0,114 

Dari hasil uji korelasi terdapat rhitung  yang lebih besar dari pada rtabel sehingga dapat 

ditafsirkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas komunikasi orangtua 

terhadap anak dengan happiness remaja di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai dengan tingkat 

keeratan hubungan cukup kuat. 

 

Kualitas Komunikasi Orangtua terhadap Anak 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari lima aspek kualitas komunikasi orangtua 

terhadap anak yang tertinggi adalah sikap positif.Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kualitas 

komunikasi orangtua terhadap anak di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai secara umum dikategorikan 

baik hal itu dibuktikan dari 183 orang siswa yang menjadi subjek penelitian ada 130 diantaranya 

berada pada kategori cukup baik, baik, dan sangat baik.Dapat diartikan banyak orangtua menjalin 

komunikasi yang baik dengan anak dilihat dari aspek keterbukaan (opennes), empati (empathy), 

sikap mendukung (supportive ness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).  

Komunikasi antara orangtua dan anak ini sangat penting terutama pada usia remaja. Menurut 

Syaiful (2004:37) menyatakan terdapat dua fungsi komunikasi dalam keluarga salah satunya yaitu 

fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial yang penting untuk membangun konsep diri, 
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aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk menghindarkan diri dari tekanan dan ketegangan 

dan untuk memperoleh kebahagiaan.  

Menurut Jackson, dkk (1998) communication is a facilitating process in developing family 

cohesion. Effective communication is generally regarded as a central feature of good family 

functioning. Maksudnya komunikasi adalah proses fasilitasi dalam mengembangkan hubungan 

keluarga. Kemudian komunikasi yang efektif umumnya dianggap sebagai ciri utama keluarga yang 

berfungsi baik. Dengan terjalinnya komunikasi antara orangtua dan anak maka akan tercipta 

hubungan yang baik dan orangtua akan berperan dengan baik membantu remaja dalam pengentasan 

masalah maupun yang lainnya. Kahlbaugh & Haviland (1994) emphasize the importance of 

maintaining attachments parent and child during adolescence. Artinya pentingnya menjaga 

keterikatan antara orangtua dan anak selama masa remaja. 

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak usia remaja, orangtua akan 

dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh anaknya dan dapat memberikan masukan maupun 

pendapat yang dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalah maupun hal-hal yang 

mengganggu anak.  

Melalui komunikasi, orangtua bisa membimbing anak terutama yang sedang berada pada usia 

remaja karena usia remaja merupakan usia yang rentan. Sebagaimana menurut Muhammad 

(2006:63), usia remaja merupakan usia yang penting, masa transisi, masa perubahan, masa 

bermasalah, masa pencarian identitas, masa munculnya ketakutan, masa yang tidak realistik, dan 

masa menuju masa dewasa, sehingga sangat membutuhkan bimbingan dari orangtua. Oleh karena 

itu, orangtua sangat diperlukan oleh remaja untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan remaja 

dan dapat membimbingnya dengan baik. 

Happiness Remaja 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dari tiga aspek happiness remaja yang tertinggi adalah 

aspekkebahagiaan pada masa sekarang.Temuan penelitian mengungkapkan bahwa happiness remaja 

di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai secara umum berada pada kategori bahagia hal itu dibuktikan dari 

183 orang siswa yang menjadi subjek penelitian ada 132 diantaranya berada pada kategori cukup 

bahagia, bahagia, dan sangat bahagia. Dapat diartikan sudah banyak siswa yang merasakan 

kebahagiaan, dilihat dari aspek kepuasan akan masa lalu, optimisme akan masa depan, dan 

kebahagiaan pada masa sekarang meskipun masih ada beberapa remaja yang belum bahagia. 

Melwani (dalam Erlinda, 2015:1) menyatakan bahwa kebahagiaan (happiness) adalah sebuah 

emosi, semacam perasaan mendalam yang membuat seseorang merasa senang dan nyaman. 

Kemudian Elida (2006:69) juga menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan salah satu jenis emosi 

positif yang menunjukkan reaksi kepuasan yang dirasakan remaja. Emosi positif merupakan 

pertanda bahwa remaja bahagia, yang mana emosi ini akan muncul apabila remaja merasa senang 

dan nyaman serta adanya kepuasan.Menurut Al, Archer, & Garcia (2012) adolescents that experience 

high levels of happiness show less emotional and behavioural problems. Artinya, remaja yang 

mengalami tingkat kebahagiaan yang tinggi menunjukkan kurang emosional dan kurang dalam 

masalah perilaku sehingga remaja sangat perlu merasakan kebahagiaan. 

Hal yang harus dipenuhi agar seseorang mendapatkan kebahagiaan menurut Rusydi (dalam 

Wahyuni, 2010) salah satunya adalah kepuasan hidup. Kepuasan hidup merupakan hasil dari 

perbandingan antara segala peristiwa yang dialami dengan apa yang menjadi tumpuan harapan dan 

keinginan. Dapat dikatakan bahwa semakin terpenuhinya kebutuhan dan harapan seseorang maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan seseorang. Begitu juga dengan remaja, semakin tinggi tingkat 

kepuasan, maka semakin remaja menjadi bahagia. 

Hubungan antara Kualitas Komunikasi Orangtua terhadap Anak dengan Happiness Remaja 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui besarnya nilai r-hitung antara variabel kualitas komunikasi 

orangtua terhadap anak (X) dengan happiness remaja (Y) lebih besar dari r-tabelyaitu r-hitung 

sebesar 0,556, r-tabelsebesar 0,144. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kualitas komunikasi orangtua terhadap anak dengan happiness remaja di SMA Negeri 1 Sungai 

Rumbai. Kemudian berdasarkan koefisien korelasi yang didapatkan, diketahui tingkat keeratan 

hubungan antara kualitas komunikasi orangtua terhadap anak dengan happiness remaja berada pada 

kategori cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas komunikasi orangtua 

terhadap anak, maka happiness remaja juga akan semakin tinggi. 

Komunikasi orangtua dan anak merupakan bagian dari komunikasi keluarga. Menurut 

Karlinawati (2010:139) komunikasi antara orangtua dan anak dapat meningkatkan kebahagiaan bagi 

anak, khususnya anak usia remaja. Joronen dan Kurki (dalam Karlinawati, 2010:137) pada penelitian 

yang dilakukannya ditemukan bahwa komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kebahagiaan remaja. 

Holder & Coleman (2009) menambahkan social relations may increase happiness. Maksudnya 

hubungan sosial bisa meningkatkan kebahagiaan. Begitu juga dengan remaja, terjalinnya hubungan 

yang baik dengan orangtua akan meningkatkan kebahagiaan remaja. Hubungan tersebut dapat 

terjalin melalui komunikasi yang baik antara orangtua dan remaja. 

Menurut Elida (2006:68) masa remaja berada dalam periode banyak mengalami masalah, 

termasuk masalah emosi. Gejolak emosi pada masa remaja cenderung tinggi. Santrock (2003:522) juga 

menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa krisis identitas dan mereka mengalami posisi yang 

ambigu. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi antara orangtua dan anak. Dengan adanya 

komunikasi yang berkualitas dalam keluarga maka hubungan orangtua dengan anak terutama usia 

remaja akan harmonis, sehingga orangtua menjadi tahu dan peduli dengan apa yang dirasakan anak. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai  mengenai hubungan antara 

kualitas komunikasi orangtua terhadap anak dengan happiness remaja dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas komunikasi orangtua terhadap anak pada siswa di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai secara 

keseluruhan dikategorikan baik, meskipun ada beberapa yang belum baik. 

2. Happiness remaja di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai secara keseluruhan dikategorikan bahagia, 

meskipun ada beberapa yang belum bahagia. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas komunikasi orangtua terhadap anak dengan 

happiness remaja di SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, artinya jika kualitas komunikasi orangtua 

terhadap anak baik, maka happiness remaja akan meningkat. 
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Abstract  
Marriage is the initial process of the formation of a household that depends on 

its dependence on readiness, maturity, and mental quality. The process before 

entering the marriage stage, a person has been intercepted by issues related to 

the adjustment, either to the prospective wife or husband, as well as to other 

people who have relationships, along with the norms and prevailing social 

values. Similarly, during a married life, there are often problems related to 

conflicts in married life triggered by many factors. The intervention of 

counseling services plays an important role in maintaining the stability of 

family integrity based on preparation before marriage. A whole and 

harmonious family is the dream of every marriage. In order to realize the dream 

family, every family member needs to work together, especially to overcome 

the problems that may arise and sometimes need optimal handling of the 

counselor. Especially the problems that arise in modern life today. The 

counselor as an educator essentially has the responsibility to create the 

condition of effective daily living on the client through various approaches and 

techniques related to the effort to create a harmonious family.  
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Pendahuluan 

Menikah merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk membina sebuah keluarga 

yang harmonis (Amato, 1988; Carter & McGoldrick, 1988; Pryor, 2004; Rollins & Feldman, 1970). 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan (perkawinan) adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Keluarga adalah suatu kesatuan hidup yang anggotanya mengabdikan dirinya kepada 

kepentingan dari tujuan kesatuan kelompok dengan rasa cinta kasih (Bould, 1993; Kritchevsky, 1981; 

Okumura, Kung, Wong, Rodgers, & Thomas, 1998; Treuthart, 1990; Yendi, Ardi, & Ifdil, 2014). 

Sementara itu, (Prayitno, 2011) mengatakan bahwa keluarga adalah suatu proses penyatuan 
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hubungan pribadi antara manusia laki-laki dan wanita yang didasari oleh saling mencintai dan 

komitmen bersama untuk saling membahagiakan (Duncan, 1973; Gove & Shin, 1989; Kenny & Cook, 

1999; Umberson, Chen, House, Hopkins, & Slaten, 1996; Walen & Lachman, 2000). Keluarga adalah 

ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara suami dan istri untuk mencapai hidup yang 

kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Fligor, 2015; Schlebusch, Dada, & Samuels, 

2017; Shibuya, 2015; Tate, 2013; Yendi et al., 2014). 

Upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dikembangkan dengan memperhatikan 

landasan ketauhidan keluarga, penyesuaian pernikahan, suasana intern antar keluarga dan 

kesejahteraan ekonomi serta pendidikan dalam keluarga (Yusuf, 2004). Selain itu, jika adanya 

penyesuaian dan hubungan yang terjadi diantara pasangan terjalin dengan baik, maka akan tampak 

keharmonisan dan kebahagiaan didalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang dijalaninya 

(Yusuf, 2004).  

Isu-isu dalam Pernikahan 

Berdasarkan Dokumen Mawar Balgis Women’s Crises Center (Nurhayati, 2012) menjelaskan 

selama tahun 2002-2006 tercatat 229 kasus cerai akibat ketidakharmonisan rumah tangga. Undang-

undang perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 (Yusuf, 2004) menjelaskan “usia sebagai salah satu syarat 

yang perlu dipenuhi bila seseorang ingin melakukan pernikahan”.Umur atau usia bukan sebagai 

patokan nyata dalam pernikahan, namun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan 

Departemen Agama (2013) menyatakan batasan usia seseorang dalam menikah adalah jika sudah 

mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini senada dengan 

pendapat Papalia & Old (Yusuf, 2004) bahwa usia terbaik menikah untuk perempuan adalah umur 

21-25 tahun.  

Menikah di usia yang masih muda akan dihadapkan pada masalah dalam kehidupan keluarga 

karena belum dicapainya kematangan psikologis dan kesiapan yang optimal dari segi fisik, mental, 

sosial dan ekonomi serta budaya (Berger & Langton, 2011; Fletcher & Wolfe, 2012; Guzzo, 2014; 

Magnusson, Masho, & Lapane, 2012; Settersten Jr & Ray, 2010). Temuan penelitian Opi Andriani 

(2016) yang berjudul Masalah-masalah yang Dialami Pasangan Menikah di Usia Muda dalam 

Mewujudkan Keluarga Harmonis menunjukkan bahwa masalah yang banyak dialami pasangan yang 

menikah di usia muda adalah: 1) masalah keadaan dalam keluarga terutama sering kecewa terhadap 

tingkah laku pasangan (71,74%), 2) masalah pekerjaan terutama 65,22% belum mengetahui 

kemampuan diri sendiri sehubungan dengan jenis pekerjaan, 3) masalah hubungan seksual terutama 

kurang mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual (69,57%), 4) masalah keadaan diri 

pribadi terutama 71,74% mengalami mudah marah ketika keinginan tidak dipenuhi pasangan, 5) 

masalah ekonomi dan keuangan terutama 73,91% mengalami ekonomi semakin sulit, 6) masalah 

agama, nilai dan moral terutama masalah agama seperti 63,04% kurang pehaman terhadap cara 

beribadah, 7) masalah hubungan sosial kemasyarakatan terutama 38,80% mudah berprasangka 

terhadap orang lain. 

Hasil penelitian (Nuranti, 2014) memperoleh hasil responden wanita yang sudah menikah 

menunjukkan ketidakpuasan pada aspek komunikasi (56,76%), aktivitas waktu luang (54,05%), 

agama (75,68%), resolusi konflik (51,54%),serta kesetaraan peran (51,54%). Sedangkan, responden 

menunjukkan ketidakpuasan pada aspek hubungan seksual (72,97%), keluarga dan teman (86,47%), 

serta anak dan pengasuhan (94,59%).Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan dalam 

pernikahan sedangkan ketidakpuasaan merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan dalam 

keluarga dan setiap pasangan yang menikah dapat mengalaminya.  
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Ketidakmatangan emosi dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pernikahan (Ardi & 

Yendi, 2013, 2017; Yendi et al., 2014). Masalah pasangan menikah muda dapat mempengaruhi 

perwujudan terhadap keharmonisan dan menyebabkan konflik. Sedangkan masalah yang terungkap 

tersebut sesuai dengan pengklasifikasian masalah yang dipaparkan oleh Prayitno, dkk dalam AUM 

Umum (Prayitno, 2011), masalah digolongkan ke dalam beberapa kelompok masalah, yaitu 

kelompok masalah yang berkenaan dengan: (1) diri pribadi, (2) sosial dengan masyarakat, (3) 

ekonomi dan keuangan, (4) pendidikan dan pekerjaan, (5) agama, nilai dan moral, (6) keadaan dan 

hubungan dalam keluarga, (7) hubungan dengan jenis kelamin lain dan perkawinan. 

Pendekatan Konseling dalam Persiapan Pernikahan 

Permasalahan sebagai penghambat dalam mewujudkan keluarga harmonis telah dilakukan 

pencegahan sebelumnya pada  pasangan yang akan melangsungkan akad nikah oleh penasehat 

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) namun pada kenyataannya belum komprehensif. Sesuai 

dengan bidang kajian yang berdasarkan teori-teori pelayanan bimbingan dan konseling yang tidak 

hanya terfokus pada pelayanan konseling di sekolah, namun juga pelayanan konseling di luar 

sekolah seperti mata kuliah psikologi sosial, psikologi keluarga, konseling populasi khusus, psikologi 

orang dewasa maka permasalahan yang dialami pasangan nikah muda dapat dibantu dengan 

layanan bimbingan dan konseling. Maka dari itu konselor yang profesional memiliki wewenang 

dalam memberikan layanan konseling pranikah dan konseling keluarga (Ardi, 2014; Ardi, Ibrahim, & 

Said, 2012; Ardi & Yendi, 2013; Yanti, Erlamsyah, Zikra, & Ardi, 2013). 

Konseling adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan psikologis dalam 

memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk mereka (Gladding, 2012; Mubarok, 2005; Nelson, Kirk, 

Ane, & Serres, 2011; Rostosky & Riggle, 2011; Williams, Sawyer, & Wahlstrom, 2012). kemudian, 

konseling dimaknai sebagai pemberian nasehat, seperti penasehat hukum dan penasehat pernikahan 

(Sofyan, 2011). 

Konseling pernikahan dijadikan solusi alternatif untuk membantu pasangan suami istri yang 

ingin membina keharmonisan dalam keluarga. Menurut (Gladding, 2012; Nurhayati, 2012; Rostosky 

& Riggle, 2011; Williams et al., 2012) “konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan 

untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga”.  

Prinsip yang harus dipegang oleh konselor pernikahan dalam menyelesaikan masalah menurut  

(Nurhayati, 2012) adalah : 

1. Konselor harus mampu membantu pasangan suami isteri membangun kembali hidup mereka 

dengan pengukuhan-pengukuhan melalui konseling dan dukungan emosional. Hal ini dapat 

dilakukan melalui setting individu maupun pasangan. 

2. Konselor menciptakan kerjasama dengan pasangan suami istri. 

3. Konselor sebagai fasilitator untuk pemecahan masalah. 

4. Konselor harus mmapu mendorong klien untuk berintropeksi dengan belajar mengenal dan 

memahami diri mereka sendiri. 

5. Selama proses konseling, konselor mengambil peran sebagai mitra yang mampu mendengar 

secara aktif keluh kesah klien. 

6. Konselor memiliki komitmen pada bentuk hubungan yang sederajat dengan klien. 

7. Konselor menerima klien secara penuh dapat mempengaruhi keberhasilan konseling untuk 

meneliti perasaan tidak sadar menjadi kesadaran. 

Dalam memberikan bantuan melalui pendekatan konseling pernikahan, beberapa langkah yang 

harus dilalui oleh pasangan suami istri (Sofyan, 2011), yaitu: 
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1. Konselor memberikan kemudahan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan uneg-

uneg emosionalnya. Dalam hal ini, konselor perkawinan mengatur alur konseling, masing-masing 

memberikan kesempatan pada pasangan untuk menyampaikan secara bebas segala sesuatu yang 

dirasakan. Teknik dan strategi yang dimiliki konselor perkawinan diharapkan mampu membuat 

pasangan untuk menyatakan perasaannya terhadap yang lain, tentang anak, tugas, kecurigaan, 

dan kecemburuannya. 

2. Adanya perasaan lega, turunnya suatu tekanan stress setelah masing-masing puas melepaskan 

perasaan perasaan marah, benci, kesal, curiga, cemburu, perasaan rendah diri. Masing-masing 

pasangan secara emosional mulai mereda yang akan mampu memunculkan peluang untuk 

pemikiran yang rasional, objektif dan realistis. 

3. Konselor harus mampu memamnfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang 

menguntungkan kedua belah pihak, jika kedua pasangan tidak mampu menemukan alternatif 

solusi, maka konselor harus dapat memunculkan beberapa alternatif yang dapat disetujui oleh 

keduanya. 
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Abstract  
The background of this research was motivated by still there were students who 

have not the goal and a clear career planning and the low high school graduates 

who do not attend school to college. The efforts to improving the students 

career planning are within information services using problem based learning 

model. This study aimed to test the effectiveness of information services to 

improving students career planning. This research uses quantitative methods. 

This type research was pra experimental design. The subjects were students of 

SMAN 1 Muara Beliti. The research instrument used PlanK intsrument. The 

results showed that the information service was effective to improving students 

career planning. The implication of this research could be considered as an 

input for designing a guidance and counseling program, especially in the using 

information service to improving career planning.  

 

Keywords: Career Planning, Information Services, Problem Based Learning. 
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Pendahuluan 

Salah satu tugas perkembangan remaja yang harus dicapai adalah remaja sudah mempersiapkan 

diri untuk sekolah  dan kerja (Agustiani, 2009). Bardick, Bernes, Magnusson & Witko (2005) 

menjelaskan bahwa perencanaan karier sangat penting untuk siswa. Selanjutnya, Ahmad (2013) 

menjelaskan bahwa perencanaan karier sudah dimulai semenjak seseorang berada pada bangku 

sekolah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa perencanaan karier pada 

siswa merupakan hal yang penting dibangun untuk menumbuhkan sikap siswa dalam menempuh 

karier masa depan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa remaja 

keputusan tentang pilihan pekerjaan, jabatan atau karier yang dicita-citakan seseorang mempunyai 

kaitan yang erat dengan pendidikan yang ditempuh. Zen (2012) menjelaskan bahwa masih terdapat 

siswa yang kebingungan, kemana mereka akan melanjutkan pendidikan. 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Guru BK/Konselor SMAN Muara Beliti pada tanggal 20 

Februari 2016 bahwa sekitar 75 % siswa mengalami kesulitan dalam merencanakan kariernya pada 
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Tahun Ajaran 2015/2016. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) siswa belum 

mengenal kemampuan dirinya, (2) masih ada siswa yang belum memiliki pemahaman yang jelas 

bagaimana perencanaan karier yang akan dibuat, (3) siswa belum memiliki perencanaan karier masa 

depan, (4) kurangnya pemahaman siswa terhadap informasi karier, (5) siswa mengandalkan 

informasi yang diberikan Guru BK/Konselor untuk memilih perguruan tinggi yang tepat buat dirinya 

sehingga mudah mencari kerja, dan (6) sebagian siswa menyamakan layanan informasi karier dengan 

informasi biasa. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan informasi 

menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan perencanaan karier siswa. 

Selanjutnya, secara khusus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “perbedaan 

perencanaan karier siswa kelompok kontrol sebelum dan setelah diberikan perlakuan layanan 

informasi”. 

Metode 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif metode eksperimen (experiment) dengan desain pra 

experimental design, yang bertujuan untuk melihat perbedaan skor rata-rata perencanaan karier 

siswa sebelum dan setelah diberikan layanan informasi Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

SMA Negeri 1 Muara Beliti. Pelaksanaan perlakuan dilakukan pada kelas XI IPA 2. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah istrumen perencanaan karier siswa Validitas total instrumen 

perencanaan karier sebesar 0.612. Selanjutnya, reliabilitas instrumen perencanaan karier siswa 

menunjukkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0.946, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

bersifat reliabel atau memiliki tingkat reliabelitas yang tinggi. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa model skala Likert. Data yang telah 

terkumpul akan dianalisis dengan cara menghitung skor rata-rata perencanaan karier siswa, 

kemudian dideskripsikan menggunakan norma pengkategorian sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Kategorisasi Perencanaan Karier Siswa 

 

Rentangan Kategori 

Skor % 

≥ 139 ≥ 84 Sangat Tinggi 

113 – 138 68 – 83 Tinggi 

87 – 112 52 – 67 Sedang 

61 – 86 36 – 51 Rendah 

≤ 60 ≤ 35 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dimaknai bahwa semakin rendah skor dan persentase 

perencanaan karier siswa maka semakin rendah tingkat perencanaan karier siswa. Sebaliknya 

semakin tinggi skor dan persentase perencanaan karier siswa maka semakin tinggi tingkat 

perencanaan karier siswa. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test. 

Hasil dan pembahasan  
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Kondisi perencanaan karier siswa pada kelompok kontrol sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan layanan informasi, dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram Hasil Pretest dan Posttest Perencanaan Karier Siswa. 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perencanaan karier siswa 

sebelum dan setelah diberi perlakuan layanan informasi. Dari 30 orang siswa yang mendapat 

perlakuan, semua siswa mengalami perubahan atau peningkatan perencanaan kariernya. 

Berdasarkan data hasil pretest dan posttest maka dianalisisis  menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test menunjukan angka probabilitas Asymp. Sig.(2-tailed) aspirasi karier siswa kelompok 

kontrol sebesar 0.000, atau probabilitas di bawah alpha 0.05 (0.000 < 0.05). Dari hasil tersebut maka 

Ho ditolak dan HI diterima. Dengan demikian, maka hipotesi yang diuji dalam penelitian ini ditolak, 

yaitu “Tterdapat perbedaan perencanaan karier siswa kelompok kontrol sebelum dan setelah 

pelaksanaan layanan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa perencanaan karier 

siswa kelompok kontrol mengalami perubahan atau peningkatan setelah diberikan layanan 

informasi. Sebelum diberikan layanan informasi rata-rata skor pretest sebesar 111.97 dan berada pada 

kategori sedang. Selanjutnya, setelah diberikan layanan informasi rata-rata skor posttest sebesar 

124.03 dan mengalami peningkatan ke dalam kategori  tinggi.  

1. Perencanaan Karier Siswa  

Perencanaan karier menjadi begitu penting karena dapat dijadikan pedoman siswa dalam 

pengambilan keputusan mengenai kariernya di masa depan. Bardick, Bernes, Magnusson & Witko 

(2004) menjelaskan bahwa perencanaan karier sangat penting selama masa remaja,  karena 

individu mulai mengeksplorasi kemampuan diri mereka, nilai-nilai, kepentingan, dan peluang 

dalam mempersiapan karier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pretest kondisi perencanaan karier siswa 

sebesar 111.97% dan pada posttest perencanaan karier siswa sebesar 124.03%. berdasarkan data 

tersebut perencanaan karier siswa peningkatan setelah diberikan perlakuan layanan informasi 

sebesar 12.07. 

2. Perbedaan Perencanaan Karier Siswa Sebelum dan Setelah diberikan Perlakuan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa skor perencanaan karier siswa kelompok 

kontrol sebelum diberikan perlakuan berbeda dengan perencanaan karier siswa setelah diberikan 

perlakuan. Skor total perencanaan karier siswa sebelum diberikan layanan informasi adalah 

sebesar 111.97 dan berada pada kategori sedang. Setelah siswa diberikan layanan informasi tanpa 

menggunakan model problem based learning, perencanaan karier siswa mengalami peningkatan. 

Perolehan skor total posttest kelompok kontrol adalah sebesar 124.03 dan berada pada kategori 

tinggi. Peningkatan skor nilai rata-rata pada kelompok kontrol sebelum dan setelah diberikan 

layanan informasi sebesar 12.07. Hal tersebut terjadi karena pada saat pelaksanaan layanan 

informasi, siswa hanya mendengarkan dan memberikan tanggapan seadanya mengenai materi 

yang dibahas. Peningkatan tersebut terjadi karena siswa mendapatkan pemahaman baru 

mengenai materi yang dibahas akan tetapi peningkatannya lebih tinggi pada kelompok 

eksperimen. 
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Layanan informasi dalam meningkatkan  perencanaan karier siswa kelompok kontrol 

diberikan melalui salah satu teknik dalam layanan informasi, yaitu teknik ceramah dan tanya 

jawab. Pemberian layanan informasi dalam meningkatkan  perencanaan karier siswa untuk 

kelompok kontrol dilakukan secara klasikal. Peneliti memberikan materi-materi mengenai 

cakupan  perencanaan karier dengan teknik ceramah, dan mempersilahkan siswa untuk bertanya 

apabila terdapat hal yang belum dipahami. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang 

ditanyakan siswa, pertanyaan tersebut terlebih dahulu diberikan ke forum dengan tujuan agar 

siswa-siswa yang lain juga ikut berpikir mengenai pertanyaan yang telah dikemukakan. 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest kelompok kontrol mengalami peningkatan akan tetapi 

peningkatan tersebut tidak sebesar kelompok eksperimen karena layanan informasi yang 

diberikan pada kelompok kontrol tanpa menggunakan model problem based learning. Layanan 

informasi hampir sama dengan pelaksanaan pembelajaran seperti guru-guru mata pelajaran yang 

lain, sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan kurang aktif dalam mengembangkan 

kemampuannya mengenai materi yang dibahas. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hidayati (2015) yang menjelaskan bahwa layanan 

informasi karier yang didapatkan oleh siswa dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan 

kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, 

dan mengambil suatu keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka layanan informasi dapat diberikan 

dalam rangka meningkatkan  perencanaan karier siswa. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan 

informasi efektif untuk meningkatkan perencanaan karier siswa. Secara khusus temuan penelitian ini 

adalah terdapat perbedaan yang signifikan perencanaan karier siswa sebelum dan setelah mengikuti 

layanan informasi. 
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Abstract  
Currently, the act of sexual harassment as one form of crime in Indonesia, has increased. 

Information services in the implementation of guidance and counseling have been 

implemented in schools in an effort to prevent the increase in sexual harassment. This 

study aims to describe: (1) sexual harassment, (2) information services that students 

follow to understand rules related to sexual harassment, and (3) information service 

guides using contextual teaching and learning in the prevention of adolescent sexual 

harassment. 

Discussion topics on the prevention of sexual harassment traits, involving: sexual 

harassment and its consequences, rules relating to sexual harassment and the impact of 

its offenses, and gender tolerance in implementing rules related to sexual harassment, 

and (3) information service guides using contextual teaching and learning is effective in 

preventing sexual harassment trends among high school students. 

 

 

Keywords: Information services, contextual teaching and learning, and sexual 

harassment 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
 

mailto:firman@konselor.org


 
  

 
hfjh 

        
                                          

                                          
 

 

130 
                                                                                          

PROCEEDINGS | ICES 2017 

International Counseling and Education Seminar 

 The Responsibility of Counselor and Educator in Millennium Era 

http://bk.fip.unp.ac.id/ices2017 |pp: 130-141   

Hubungan Citra Diri Dengan Komunikasi Interpersonal  

Siswa di Sman 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban  

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

Sofia Pebriani1, Yulidar Ibrahim2, Khairani 3 
1 Universitas Negeri Padsang, Padang Indonesia 
2 Universitas Negeri Padsang, Padang Indonesia |   yulidaribrahim@yahoo.com 
3 Universitas Negeri Padsang, Padang Indonesia 
 
 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra diri, komunikasi 

interpersonal, serta menguji hubungan antara citra diri dengan komunikasi 

interpersonal siswa di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 

Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional 

dengan sampel penelitian siswa kelas X dan XI di SMA N 1 Kecamatan Lareh 

Sago Halaban. penelitian mengguanakan skala likert. Data diolah 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan untuk menguji hubungan 

data dianalisis menggunakan rumus Pearson Product Moment. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gambaran mengenai citra diri siswa berada pada kategori 

cukup baik, kemampuan siswa dalam melakukan komunikasi interpersonal 

berada pada kategori cukup baik, serta terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara citra diri dengan komunikasi interpersonal siswa di SMA N 1 

Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kategori 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa citra diri dan 

komunikasi interpersonal siswa masih tergolong cukup baik.  

 

Kata Kunci: Citra Diri, Komunikasi Interpersonal.  
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Pendahuluan 

Masa remaja merupakan salah satu periode dalam rentangan kehidupan manusia. Periode remaja 

adalah periode individu meninggalkan masa anak-anaknya dan mulai memasuki masa dewasa. 

Santrock (2003: 26) mengemukakan bahwa “Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa 

anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional”. 

Perubahan biologis mencakup perubahan-perubahan fisik.  

Rentang umur seorang remaja adalah antara 13 tahun sampai 21 tahun. Pada fase tersebut, 

individu dituntut untuk menguasai tugas–tugas tugas perkembangan. Salah satu tugas 

perkembangan yang harus dicapai oleh remaja adalah dapat mengembangkan keterampilan 

komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya  atau orang lain, baik secara 

individual maupun kelompok.  
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Komunikasi interpersonal adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Wood, 

2013: 12). Setiap individu dapat berbagi kegundahan dan kebahagiaan. Intinya, kita butuh orang lain 

untuk membantu perkembangan kepribadian. Sahabat dan keluarga sering kali membuat kita 

mampu mengalahkan keterbatasan dan meraih cita-cita. “Sehingga komunikasi interpersonal 

merupakan kunci efektivitas interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan nyawa dari 

hubungan personal yang bermakna dan relasi dalam konteks profesional” (Wood, 2010: 12). 

Namun pendapat di atas tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tanggal 11 sampai 14 

Oktober 2016, terlihat  ada  siswa yang menggunakan kata-kata kasar saat berkomunikasi yang 

menyebabkan perselisihan diantara mereka, beberapa siswa menggunakan kata-kata yang tidak 

sopan saat bertanya dan berbicara kepada guru, dan  siswa yang lain saling mengolok-olok satu sama 

lainnya dalam berkomunikasi. Ada lagi siswa yang tidak mau kalah dalam berkomunikasi dengan 

temannya, ada siswa yang tidak mampu berempati ketika temannya dalam berkomunikasi. 

Sedangkan  berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang siswa pada tanggal 13 Oktober 2016, 

dapat disimpulkan bahwa  ada siswa yang tidak mampu menyusun dan menggunakan kata-kata 

yang baik, sopan saat berkomunikasi, ada siswa yang takut ditertawakan, tidak percaya diri seperti 

gugup, memilih mundur saat berkomunikasi dengan teman, ada siswa yang merasa tidak anggap 

dalam berkomunikasi. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru BK pada tanggal 14 Oktober 2016 

mengenai komunikasi interpersonal siswa di SMAN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban dapat 

disimpulkan bahwa banyak siswa yang tidak mampu menggunakan kata-kata yang sopan saat 

berbicara dengan teman, guru dan orangtuanya, ada beberapa siswa yang saling mengolok-olok 

dalam berkomunikasi yang menyebabkan pertikaian, ada juga siswa yang tidak mau berkomunikasi 

dengan teman perempuannya karena topik yang dibahas tidak bermanfaat. 

Djamarah (2014: 138) mengemukakan ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, maka 

orang tersebut memiliki citra diri, orang tersebut merasa dirinya seperti apa dan bagaimana”.  Setiap 

orang memiliki gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. 

Gambaran itulah yang menentukan apa dan bagaimana ia berbicara, menjadi penyaring bagi apa 

yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di 

sekitarnya. Melalui komunikasi dengan dengan orang lain maka akan diperoleh pemahaman bahwa 

dirinya dicintai atau dibenci, dihormati atau diremehkan, dihargai atau direndahkan. Lunandi (1995) 

mengemukakan bahwa adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi 

interpersonal, diantaranya: “Citra diri, citra pihak lain, lingkungan fisik, lingkungan sosial, kondisi 

atau keadaan seseorang saat berkomunikasi, dan bahasa badan”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu faktor yang berperan penting dan mempengaruhi baik 

atau tidaknya komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh remaja adalah citra diri atau pandangan 

remaja terhadap dirinya sendiri. Menurut Holden (2005: 94), “Citra diri sangat mempengaruhi cara 

individu melakukan hubungan dan komunikasi interpersonal”. Pada dasarnya, setiap hubungan dan 

komunikasi interpersonal merupakan perpanjangan individu dengan dirinya sendiri. Citra diri 

individu yang akan mempengaruhi apa yang menurut dirinya mungkin dan pantas diperoleh dari 

hubungan dan komunikasi interpersonal yang dilakukan. 

Citra diri merupakan penggambaran tentang kondisi diri yang merupakan hasil akumulasi 

gambaran yang kita ciptakan dan telah terpatri dalam otak bawah sadar kita” (Prihadhi, 2009: 49). 

Setiap individu memiliki citra diri yang berbeda-beda. Ada yang memiliki citra diri positif  dan ada 

juga yang memiliki citra diri yang negatif. Citra diri negatif biasanya terbentuk dari lingkungan 

mulai dari keluarga, pergaulan dan masyarakat. Kata-kata, label, komentar, ataupun streotype 

negatif yang dilekatkan pada diri seseorang, akan memberikan pengaruh kepada seseorang menjadi 
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tidak percaya diri dalam melakukan apapun dan akan menghambat mereka untuk bisa maju ke 

depan (Prihadhi, 2009).  

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh 

Kota pada tanggal 11 sampai 14 Oktober 2016, terlihat bahwa ada dua orang siswa yang memiliki 

penampilan atau pakaian yang tidak rapi dan lusuh yang menyendiri, ada siswa yang memiliki berat 

badan yang berlebihan diperolok-olokan temannya, ada siswa yang memiliki postur tubuh pendek 

yang dijadikan bahan ejekkan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016, dapat disimpulkan bahwa ada siswa 

yang menganggap dirinya tidak menarik, gendut, berkulit hitam, pendek, temannya beranggapan dia 

adalah dramatis, kasar dalam berbicara, pemarah, pendiam, ceroboh, egois, dingin dan tidak dapat 

diajak bergaul. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa dirinya tidak pantas berteman dengan 

yang lain karena penampilan yang lusuh, dirinya akan selalu dikucilkan dalam pergaulan, orang-

orang tampaknya sering tersinggung oleh tindakan dan perkataannya, cemas dalam menyatakan 

sesuatu hal kepada orang lain. Selain itu, ada siswa yang beranggapan bahwa dia tidak akan mampu 

melanjutkan pendidikan, ada juga siswa yang beranggapan tidak mampu mencapai cita-cita karena 

tidak memenuhi persyaratan dari segi fisik. 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK pada tanggal 14 Oktober 2016, dapat 

disimpulkan bahwa ada siswa yang merasa dirinya jelek, tidak menarik, tidak disenangi dalam 

bergaul, beranggapan temannya memandang dia orang yang kasar, egois, pemarah, pandai bersilat 

lidah,  pendiam, dramatis, pandai membuat alasan, merasa tidak mampu mencapai sekolah yang 

diinginkan, ada siswa yang belum memahami tujuannya setelah lulus SMA, ada siswa yang 

beranggapan tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau suatu akademi karena 

tidak memenuhi syarat masuk secara fisik. 

Dari beberapa fenomena yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa siswa 

yang memiliki citra diri yang negatif. Citra diri dapat terbentuk tergantung dari bagaimana remaja 

tersebut menilai dirinya sendiri. Kecenderungan remaja memiliki citra diri yang negatif seperti dia 

bodoh, tidak menarik, egois, pendiam, tidak punya bakat, tidak berguna. Maka hal ini akan membuat 

remaja cenderung tidak menghargai dirinya sendiri. Akhirnya akan membuat remaja tidak memiliki 

keberanian untuk melakukan apapun karena memiliki rasa rendah diri yang berlebihan dan tidak 

akan dapat meraih setiap kesempatan yang datang (Wibowo, 2007). Berdasarkan berbagai fenomena 

yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai 

“hubungan citra diri dengan komunikasi interpersonal siswa di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago 

Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan mengenai citra diri siswa, 2) 

mendeskripsikan mengenai komunikasi interpersonal siswa, dan 3) menguji apakah ada hubungan 

signifikan antara citra diri dengan komunikasi interpersonal siswa di SMA N 1 Kecamatan Lareh 

Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Metode  

Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional (Yusuf, 2014: 64), dengan sampel penelitian siswa X 

dan XI di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjumlah 125 

siswa. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk skala penilaian model Likert. Data diolah 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan untuk menguji hubungan data dianalisis 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Citra Diri Siswa Di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. 
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Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan diperoleh gambaran mengenai citra diri siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut: 

Tabel 1 

Citra Diri Siswa Di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota 

f % f % f % f % f %

1.
Gambaran diri 

sendiri
0 0 3 2,63 73 64,04 36 31,58 2 1,75

2.

Diri yang 

dilihat dari 

orang lain

0 0 9 8 46 40 44 39 15 13

3. Diri Idaman 114 100 0 0 0 0 0 0 0 0

No Aspek

Kategori

Sangat 

Baik
Baik Cukup Baik

Kurang 

Baik
Tidak Baik

 

 Berdasarkan tabel di atas gambaran citra diri siswa dari ketiga aspek yaitu gambaran diri 

sendiri sebanyak 73 orang siswa (64,04%) masih berada pada kategori cukup baik, Dan untuk 

aspek diri yang dilihat dari orang lain sebanyak 46 orang siswa (40%) masih berada pada kategori 

cukup baik dan pada aspek diri idaman secara keseluruhan (100%) telah berada pada kategori 

sangat baik. sehingga dapat disimpulkan bahwa citra diri siswa di SMAN 1 Kecamatan Lareh 

Sago Halaban berada pada kategori Cukup Baik. 

 Arif (2014: 43) mengemukakan bahwa individu yang memiliki citra diri baik, maka individu 

tersebut akan merasa aman dan menghargai diri sendiri dan tentunya akan mampu menghargai 

orang lain dan sebaliknya individu yang memiliki citra diri tidak baik, maka individu tersebut 

akan merasa gundah, tidak percaya diri dan tidak mampu menghargai diri sendiri dan tentunya 

kesulitan dalam menghargai orang lain. 

 Menurut Pietrofesa (dalam Mappiare, 2011: 74-75) individu yang memiliki citra diri yang 

baik akan memiliki aspek-aspek positif dalam diri yang ditinjau dari diri dilihat oleh diri sendiri, 

diri dilihat dari orang lain, dan diri idaman.  

a. Diri Dilihat dari Diri Sendiri.  

 Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan citra diri siswa yang ditinjau dari diri dilihat dari diri 

sendiri diperoleh diperoleh hanya 3 orang siswa (2,63%) sudah berada pada kategori baik, 

sebanyak 73 orang siswa (64,04%) masih berada pada kategori cukup baik, sebanyak 36 orang 

siswa (31,58%) masih berada pada kategori kurang baik dan sebanyak 2 orang siswa (1,75%) 

masih berada pada kategori tidak baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa citra diri siswa di SMA N 1 

Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek diri dilihat 

dari diri sendiri berada pada kategori cukup baik dengan persentase 64,04%. Artinya, sebanyak 73 

siswa masih memiliki citra diri cukup baik. 

 Individu yang memiliki citra diri yang baik akan cenderung memiliki pandangan yang baik 

akan dirinya sendiri yang meliputi penilaian tentang fisik, kemampuan dan keterbatasan, minat 

dan bukan minat serta penilaian tentang tingkah laku dominan (Pietrofesa, dalam Mappiare, 2011: 

74-75).  

 Idealnya setiap individu harus memiliki pandangan yang baik terhadap dirinya sendiri, 

namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh citra diri siswa dari aspek diri dilihat dari diri 

sendiri berada pada kategori cukup baik, hal ini didukung oleh data hasil penelitian berkaitan 

dengan indikator penilaian tentang fisik berada pada kategori kurang baik, kemampuan dan 
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keterbatasan berada pada kategori cukup baik, minat berada pada kategori cukup baik serta 

penilaian tentang tingkah laku dominan berada pada kategori cukup baik.  

 Citra diri siswa berkaitan dengan penilaian tentang fisik yang berada pada kategori kurang 

baik disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa mengenai diri sendiri, seperti penerimaan diri 

yang tidak baik. Menurut Chaplin (2011: 451) penerimaan diri merupakan sikap yang pada 

dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri dengan 

pengakuan akan keterbatasan diri. 

b. Diri Dilihat dari Orang Lain. 

  Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan citra diri siswa yang ditinjau dari diri 

dilihat dari orang lain diperoleh sebanyak 0% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya pada 

kategori baik sebanyak 8%, pada kategori cukup baik sebanyak 40%, pada kategori kurang baik 

sebanyak 39% dan sebanyak 13% siswa berada pada kategori tidak baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa citra diri siswa di SMA N 1 

Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek diri dilihat 

dari orang lain berada pada kategori cukup baik dengan persentase 40% dan kurang baik dengan 

persentase 39%. Artinya sebagian siswa masih memiliki citra diri yang cukup baik pada aspek 

tersebut. Hal ini didukung oleh data hasil penelitian berkaitan dengan indikator pandangan orang 

lain secara fisik berada pada kategori kurang baik, dan pandangan orang lain secara psikologis 

juga berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran individu 

akan dirinya. 

 DeVito (2011: 59) mengemukakan bahwa kesadaran diri merupakan landasan bagi semua 

bentuk dan fungsi komunikasi. Setiap individu harus memiliki keinginan untuk mengenali diri 

secara lebih baik, karena kita mampu mengendalikan pikiran dan perasaan sampai batas 

memahami diri sendiri atau menyadari diri sendiri. 

Baik atau tidaknya citra diri yang dimiliki oleh siswa selain dipengaruhi oleh diri sendiri juga 

ditentukan oleh bagaimana individu menggambarkan dirinya dari pandangan orang lain. Seperti 

yang dijelaskan oleh Pietrofesa (dalam Mappiare, 2011: 74-75) setiap individu akan 

mengembangkan sikap-sikap menurut bagaimana orang lain memandang atau menganggap 

dirinya. 

c. Diri Idaman. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa citra diri siswa di SMA N 1 Kecamatan 

Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek diri idaman berada 

pada kategori sangat baik dengan persentase 100%. Artinya, semua siswa telah memiliki harapan, 

keinginan dan tujuan yang ingin dicapai dengan sangat baik. 

Citra diri yang dimiliki individu juga dipengaruhi oleh bagaimana diri yang diinginkan oleh 

individu. Apabila seorang individu memiliki keyakinan yang tinggi untuk mencapai sesuatu hal, 

optimis dalam memandang masa depan maka ia memiliki citra diri yang positif. Menurut 

Pietrofesa (dalam Mappiare, 2011: 74-75) diri idaman mengacu pada “tipe orang yang saya 

kehendaki tentang diri saya”. Aspirasi-aspirasi, tujuan yang diinginkan oleh individu. 

 

2. Komunikasi Interpersonal Siswa Di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan diperoleh gambaran mengenai komunikasi 

interpersonal siswa di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Komunikasi Interpersonal Siswa Di SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban 

Kabupaten Lima Puluh Kota 
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f % f % f % f % f %

1. Keterbukaan 12 11 37 32 41 36 22 19 2 2

2. Empati 12 11 53 46 40 35 8 7 1 1

3. Dukungan 22 19 43 38 39 34 9 8 1 1

4. Kepositifan 8 7 22 19 41 36 36 32 7 6

5. Kesamaan 9 8 38 33 49 43 17 15 1 1

No Aspek

Rentang

Sangat 

Baik

Baik Cukup Baik Kurang 

Baik

Tidak 

Baik

 

 Berdasarkan tabel di atas gambaran mengenai komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau 

dari kelima aspek yaitu keterbukaan diperoleh sebanyak 41 orang siswa (36%) masih berada pada 

kategori cukup baik, empati diperoleh sebanyak 53 orang siswa (46%) sudah berada pada kategori 

baik, dukungan diperoleh sebanyak 43 orang siswa (38%) sudah berada pada kategori baik, 

kepositifan diperoleh sebanyak 41 orang siswa (36%) masih berada pada kategori cukup baik, dan 

kesamaan diperoleh sebanyak 49 orang siswa (43%) masih berada pada kategori cukup baik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di SMAN 1 Kecamatan Lareh 

Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori Cukup Baik. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi interpersonal siswa di SMA N 1 

Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berada pada kategori 

cukup baik dengan persentase 49%, diperoleh dari data hasil penelitian bahwa pada aspek 

keterbukaan berada pada kategori sedang, empati berada pada kategori sedang, dukungan berada 

pada kategori sedang, kepositifan berada pada kategori sedang dan kesamaan berada pada 

kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan siswa dalam melakukan  

komunikasi interpersonal masih berada pada kategori cukup baik. Artinya kemampuan siswa 

dalam melakukan  komunikasi interpersonal belum sesuai dengan semestinya. Devito (2011) 

mengemukakan bahwa individu yang mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik 

akan mampu mencapai suatu tujuan yang sama dan saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing pihak. Komunikasi interpersonal juga merupakan sarana  untuk  membicarakan  

diri  kita  sendiri,  sehingga  melalui komunikasi  interpersonal  kita  belajar  tentang  bagaimana  

dan  sejauh  mana  kita  harus membuka diri pada orang lain, juga dapat membuat kita 

mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain, sehingga kita dapat memberi tanggapan secara 

tepat terhadap tindakan orang lain.  

 

a. Keterbukaan 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau dari 

aspek keterbukaan diperoleh sebanyak 11% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya pada 

kategori baik sebanyak 32%, pada kategori kurang baik sebanyak 19%, pada kategori tidak baik 

2% dan pada kategori cukup baik sebanyak 36%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek 

keterbukaan secara umum berada pada kategori cukup baik dengan persentase 36%. Hal ini 

terlihat dari data hasil penelitian bahwasanya pada indikator memperlihatkan keterbukaan 

kepada orang yang diajak berinteraksi berada pada kategori cukup baik, dan pada indikator 

komunikator menanggapi secara jujur  stimulus yang datang dari orang lain juga berada pada 

kategori cukup baik. 
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Individu yang memiliki sifat terbuka dalam berkomunikasi akan mampu menciptakan 

komunikasi interpersonal dengan efektif. Keterbukaan individu dalam komunikasi interpersonal 

dapat dilihat dari cara individu memperlihatkan keterbukaannya kepada orang yang diajaknya 

berinteraksi dan komunikator yang menanggapi secara jujur stimulus atau pesan yang datang dari 

orang lain (Devito, 2011: 285). 

b. Empati 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau 

dari aspek empati diperoleh sebanyak 11% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya pada 

kategori baik sebanyak 46%, pada kategori cukup baik sebanyak 35%, kategori kurang baik 

sebanyak 7% dan pada kategori tidak baik sebanyak 1%.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek 

empati secara umum berada pada kategori baik dengan persentase 46%. Hal ini didukung oleh 

data hasil penelitian yang mengungkapkan pada indikator memperlihatkan keterbukaan kepada 

orang yang diajak berinteraksi, mengkomunikasikan empati secara verbal dan 

mengkomunikasikan empati secara nonverbal berada pada kategori baik.  

 Jika  seorang mampu berempati dengan orang lain maka orang tersebut akan merasa dalam 

posisi yang lebih baik untuk memahami orang lain (Devito, 2011: 285). Seorang individu dapat 

berempati secara baik dalam melakukan komunikasi interpersonal dapat dilihat dari bagaimana ia 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bagaimana individu mengkomunikasi empatinya 

kepada orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. 

c. Dukungan  

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau dari 

aspek dukungan diperoleh sebanyak 19% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya pada 

kategori baik sebanyak 38%, pada kategori kurang baik sebanyak 8%, kategori tidak baik 

sebanyak 1% dan pada kategori cukup baik sebanyak 34%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek 

dukungan secara umum berada pada kategori baik dengan persentase 38%. Hal ini didukung oleh 

data hasil penelitian yang mengungkapkan pada indikator dukungan secara verbal dan dukungan 

secara nonverbal berada pada kategori baik. 

 Komunikasi interpersonal yang efektif adalah komunikasi di mana terdapat sikap 

mendukung (supportiveness), artinya masing-masing pihak yang berkomunikasi memiliki 

komitmen untuk mendukung terselenggaranya komunikasi secara terbuka (Devito, 2011: 285). 

Dukungan yang dapat diberikan oleh individu pada saat melakukan komunikasi interpersonal 

dapat secara verbal dan nonverbal. Dukungan ini akan menghasilkan komunikasi yang terbuka 

dan empatik. 

d. Kepositifan 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau 

dari aspek kepositifan diperoleh sebanyak 7% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya 

pada kategori baik sebanyak 19%, pada kategori kurang baik sebanyak 32%, kategori tidak baik 

sebanyak 6% dan pada kategori cukup baik sebanyak 36%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek 

kepositifan secara umum berada pada kategori cukup baik dengan persentase 36%. Artinya, 
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sebagian siswa masih cukup baik dalam memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dan memiliki 

perasaan positif terhadap situasi atau suasana interaksi. 

 Devito (2011: 285) mengemukakan bahwa  sikap positif seperti memiliki sikap positif 

terhadap diri sendiri sangat mendukung keberhasilan  komunikasi  interpersonal dan memiliki 

perasaan positif terhadap situasi atau suasana interaksi akan dapat memelihara komunikasi 

interpersonal dengan baik. 

e. Kesamaan 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan komunikasi interpersonal siswa yang ditinjau 

dari aspek kesamaan diperoleh sebanyak 8% berada pada kategori sangat baik, selanjutnya pada 

kategori baik sebanyak 33%, pada kategori kurang baik sebanyak 15%, kategori tidak baik 

sebanyak 1% dan pada kategori cukup baik sebanyak 43%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan aspek 

kesamaan secara umum berada pada kategori cukup baik dengan persentase 43%. Artinya, 

sebagian siswa telah mampu memahami dan mengakui bahwa setiap individu memiliki 

kesamaan dan mampu memberikan penghargaan positif tak bersyarat dalam berkomunikasi. 

 Menurut Devito (2011: 285) Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila setiap perbedaan 

atau konflik tidak dipandang sebagai usaha untuk menjatuhkan orang lain atau mendapatkan 

posisi menang. Namun dengan adanya pemahaman mengenai individu memiliki kesamaan dan 

setiap individu dapat memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain akan 

dapat menciptakan komunikasi interpersonal yang lebih efektif. 

3. Hubungan Citra Diri terhadap Komunikasi Interpersonal. 

 Perhitungan koefisien korelasi dengan teknik analisa data Pearson Product Moment. Hasil 

perhitungan koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 3  berikut. 

 

 

 

 

 Tabel 3  

Korelasi Citra Diri (X) dengan Komunikasi Interpersonal (Y) 

Correlations 

  x y 

x Pearson Correlation 1 .609
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 114 114 

y Pearson Correlation .609
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
  

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai koefisien korelasi antara variabel 

citra diri (X) dengan komunikasi interpersonal (Y) adalah 0,609. Hal tersebut membuktikan bahwa 
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hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara citra diri dengan komunikasi interpersonal siswa  di SMA 

N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 Dalam hidup seseorang perlu untuk bersosialisasi dan menciptakan serta memelihara 

hubungan dekat dengan orang lain, oleh karena itu, kita banyak menggunakan waktu untuk 

berkomunikasi antarpribadi yang bertujuan untuk memelihara hubungan sosial dengan orang 

lain (Wijaya, 2013: 119). Kelancaran komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh individu 

dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya citra diri (Lunandi, 1995). Holden (2005) 

mengemukakan bahwa citra diri berhubungan dengan komunikasi interpersonal yang dilakukan 

oleh individu. Citra diri sangat mempengaruhi individu dalam berhubungan dan berkomunikasi 

dengan orang lain.  

 Djamarah (2014:138) mengemukakan bahwa ketika seseorang berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain, maka ia akan memiliki citra diri, dia akan merasa dirinya 

bagaimana dan seperti apa. Setiap orang mempunyai gambaran tertentu mengenai dirinya, 

statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Dari hal tersebut maka gambaran itulah yang 

menentukan apa dan bagaimana ia berbicara, menjadi penyaring bagi apa yang dilihat dan 

didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala hal yang ada di sekitarnya. 

 Orang yang memiliki citra diri yang baik akan mampu mengembangkan watak-watak seperti 

percaya diri, menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki seoptimal mungkin. Sebaliknya individu yang memiliki citra diri negatif akan 

mengembangkan watak-watak seperti rendah diri, membenci diri sendiri, pemalu yang dapat 

menghambat penyesuaian sosial dalam pergaulan. 

 Menurut Hendranata (2006: 193) “Cara seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain 

dapat memberikan  penilaian tentang siapa saya sebenarnya, karena dengan berkomunikasi 

individu mampu meningkatkan citra diri dan merusak citra diri sendiri”. Citra diri terbentuk dari 

penilaian yang dibuat oleh individu itu sendiri maupun oleh orang lain (Holden, 2005: 91). Citra 

diri terbentuk dari informasi, pengalaman, umpan balik dan kesimpulan yang dibuat oleh 

individu itu sendiri. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki citra diri 

yang baik akan mampu menciptakan komunikasi interpersonal yang baik pula. Dan juga siswa 

yang mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik cenderung memiliki citra diri 

yang baik pula. Sehingga citra diri dan komunikasi interpersonal saling memberikan kontribusi 

satu sama lain. 

4. Implikasi Layanan Bimbingan dan Konseling. 

Adapun jenis layanan yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, diantaranya: 

a. Layanan Informasi 

 Dalam hal ini layanan informasi yang akan diberikan kepada siswa yang memiliki citra diri 

negatif diantaranya yaitu: 

1) Aspek gambaran diri sendiri, siswa perlu memperoleh layanan informasi mengenai diri 

seperti bersyukur, cara menerima diri dengan positif, cara menghilangkan bekas jerawat, 

mengenal kelebihan dan kekurangan diri, mengenal bakat dan minat diri, pentingnya belajar 

organisasi, dan lainnya.  

2) Pada aspek diri dilihat dari orang lain, siswa perlu memperoleh layanan informasi mengenai 

pandangan orang lain terhadap dirinya seperti aku dari sudut pandangmu, introspeksi diri, 

cara menyikapi pandangan orang lain, pribadi yang menyenangkan. 

3) aspek diri idaman, siswa perlu memperoleh layanan informasi mengenai diri idamannya 

seperti aku di masa depan, cara mencapai tujuan yang diinginkan. 
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  Sedangkan layanan informasi yang akan diberikan kepada siswa yang belum mampu 

melakukan komunikasi interpersonal dengan baik diantaranya: 

1) Pada aspek keterbukaan, siswa perlu memperoleh layanan informasi mengenai topik 

keterbukaan diri siswa seperti indahnya saling terbuka antar sesama, manfaat keterbukaan 

diri (Johari Window). 

2) Pada aspek empati, siswa perlu memperoleh layanan informasi untuk meningkatkan empati 

siswa dalam komunikasi interpersonal. Adapun topik yang dapat diberikan mengenai empati 

kepada siswa yaitu cara berempati yang baik, saya OK kamu OK. 

3) Pada aspek dukungan, siswa perlu memperoleh layanan informasi untuk mampu 

memberikan dukungan baik secara verbal maupun nonverbal dalam komunikasi 

interpersonal. Adapun topik yang dapat diberikan mengenai dukungan adalah cara 

memberikan dukungan yang baik, pentingnya dukungan verbal dan nonverbal dalam 

berkomunikasi. 

4) Pada aspek kepositifan, siswa perlu memperoleh layanan informasi untuk menumbuhkan 

sikap positifnya dalam komunikasi interpersonal. Adapun topik yang dapat diberikan 

mengenai kepositifan kepada siswa yaitu pentingnya bersikap positif dalam komunikasi, cara 

bersikap positif pada diri sendiri. 

5) Pada aspek kesamaan, siswa perlu memperoleh layanan informasi untuk menambah 

pemahaman siswa mengenai kesamaan dalam berkomunikasi interpersonal. Adapun topik 

yang dapat diberikan yaitu manusia itu unik, manusia memiliki kesamaan, penghargaan tak 

bersyarat. 

b. Layanan Penguasaan Konten 

 Adapun layanan penguasaan konten yang dapat diberikan kepada siswa yang memiliki citra 

diri negatif diantaranya: 

1) Dari aspek gambaran diri sendiri yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten mengenai 

cara efektif manajemen waktu, cara bertanya yang baik, cara mengontrol emosi, cara 

menyikapi permasalahan. 

2)  Dari aspek diri dilihat dari orang lain yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten 

mengenai cara berpenampilan yang menarik, cara efektif mengurangi kecerobohan. 

3)  Dari aspek diri idaman yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten melalui drama 

dengan memberikan peran sosok anak yang membanggakan orangtua, sosok ibu/ayah yang 

ideal, menjadi siswa yang memiliki banyak keterampilan. 

  Sedangkan layanan penguasaan konten yang dapat diberikan kepada siswa yang belum 

mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik diantaranya: 

1) Dari aspek keterbukaan yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara membuka diri 

dengan cara merespon pembicaraan yang baik, sikap dalam mendengar pembicaraan orang. 

2) Dari aspek empati yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara menyemangati teman, 

ekpresimu hari ini, cara memahami perasaan orang lain. 

3) Dari aspek dukungan yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara mengucapkan 

selamat kepada teman, cara menyemangati teman, belajar terimakasih.  

4) Dari aspek kepositifan yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara berkomunikasi 

yang baik, cara meningkatkan percaya diri, cara memulai pembicaraan dengan orang lain, 

cara mengurangi rasa bosan. 

5) Dari aspek kesamaan yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara memberikan 

motivasi kepada teman yang tidak dekat. 

c. Layanan Bimbingan Kelompok 

 Adapun layanan bimbingan kelompok yang dapat diberikan kepada siswa yang memiliki 

citra diri negatif diantaranya: 
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1) Dari aspek gambaran diri sendiri yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok 

dengan topik tugas mengenai mengenal diri, cara bersyukur, cara efektif manajemen waktu, 

cara bertanya yang baik, cara mengontrol emosi, cara menyikapi permasalahan. 

2) Dari aspek diri dilihat dari orang lain yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan topik tugas mengenai cara berpenampilan yang menarik, cara efektif 

mengurangi kecerobohan, aku menurut mereka. 

3)  Dari aspek diri idaman yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

topik tugas mengenai aku di masa depan, cara mencapai tujuan yang diinginkan. 

  Sedangkan layanan bimbingan kelompok yang dapat diberikan kepada siswa yang belum 

mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik diantaranya: 

1) Dari aspek keterbukaan yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

memberikan johari windows dalam bentuk kelompok, pentingnya membuka diri, etika dalam 

berkomunikasi. 

2) Dari aspek empati yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik 

tugas seperti cara berempati yang baik, saya OK kamu OK, memahami perasaan orang lain. 

3) Dari aspek dukungan yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik 

tugas seperti pentingnya memberikan dukungan verbal dan nonverbal kepada orang lain, 

belajar cara menyemangati orang lain  

4) Dari aspek kepositifan yaitu siswa dapat diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

topik tugas seperti cara berkomunikasi yang baik, cara meningkatkan percaya diri, cara 

memulai pembicaraan dengan orang lain, cara mengurangi rasa bosan. 

5) Dari aspek kesamaan yaitu siswa dapat diberikan penguasaan konten cara memberikan 

motivasi kepada teman yang tidak dekat, pentingnya keikhlasan, indahnya berkomunikasi. 

d. Layanan Konseling Perorangan.  

 Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Mereka mempunyai masalah yang harus 

diselesaikan, agar dapat menjalankan kehidupan yang efektif sehari-hari. Dan untuk mengatasi 

masalah tersebut dibutuhkan orang yang dapat mehamami dirinya sehingga dia mampu 

membuka diri untuk menceritakan masalahnya. Dan salah satunya dapat diatasi melalui layanan 

konseling peroranga 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima 

Puluh Kota maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Secara umum hasil penelitian menggambarkan citra diri siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Lareh 

Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori cukup baik.  

2. Komunikasi interpersonal siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 

Lima Puluh Kota pada umumnya berada pada kategori cukup baik.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara citra diri dengan komunikasi interpersonal siswa di 

SMA N 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.  
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Abstrak  
Kepercayaan diri sangat penting dimiliki siswa untuk membantunya dalam meraih 

prestasi dalam belajar. Rasa percaya diri siswa yang rendah akan menghambat dalam 

meraih prestasi di sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada siswa BSM 

yang memiliki kepercayaan diri rendah, seperti adanya siswa penerima BSM merasa 

ragu dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak yakin dengan keterampilan yang 

dimilikinya, siswa merasa pesimis dengan pendapat sendiri ketika belajar, siswa 

penerima BSM merasa canggung berada dalam kelompok belajar dengan teman sebaya, 

siswa merasa takut maju ke depan kelas untuk berpendapat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengungkapkan kepercayaan diri siswa penerima BSM dalam belajar 

dilihat dari aspek keyakinan kemampuan diri, optmis, objektif, bertanggung jawab, 

rasional dan realistis.Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) aspek keyakinan kemampuan 

diri tergolong tinggi, (2) aspek optimis tergolong cukup tinggi, (3) aspek objektif 

tergolong tinggi, (4) aspek bertanggung jawab tergolong cukup tinggi, dan (5) aspek 

rasional dan realistis tergolong cukup tinggi. 

Kata Kunci: Kepercayaan diri 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat keefektifan layanan penguasaan konten 

dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan pendekatan Quasi Eksperimen jenis The One-Group 

Pre-Test Post-Tes Design. Subjek penelitian berjumlah 32 orang. Metode 

pengumpulan data menggunkan skala konsentrasi. Analisis data menggunkan 

teknik analisis data deskriptif dan Uji Wilcoxon.Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa (1) konsentrasi belajar siswa sebelum diberikan layanan 

penguasaan konten berada pada kategori sedang, (2) setelah diberikan layanan 

penguasaan konten berada pada kategori tinggi, (3) Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara konsentrasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan 

layanan penguasaan konten.Berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan 

bahwa konsentrasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui layanan 

penguasaan konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya 

melaksanakan layanan penguasaan konten di sekolah oleh guru BK, sehingga 

dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Kata kunci: Layanan penguasaan konten, konsentrasi belajar.  
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Pendahuluan  

Pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi secara 

optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan belajar. Dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Pendidikan dikatakan berkualitas bila proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, 

efesien. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik.  

Belajar adalah proses interaksi antara individu dengan sumber belajar yang menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku. Slameto (2013:2) mengungkapkan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah (2011:13) belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan  

pengetahuan, perubahan.sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan  kemampuan. Sejalan 

dengan hal tersebut, Sardiman (2012:21) menyatakan bahwa belajar berarti berusaha merubah 

tingkah laku. Sehingga belajar membawa perubahan pada individu-individu yang belajar. 

 Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran sangat diperlukan konsentrasi dalam belajar. Slameto 

(2013:86) mengemukakan konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 

mengenyampingkan semua hal lain yang tidak berhubungan. Sedangkan menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2002:15) konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap sesuatu masalah atau objek. 

Pentingnya konsentrasi belajar pada siswa menentukan prestasi belajarnya, konsentrasi belajar 

tersebut dapat dilihat dari fokusnya siswa belajar serta dapat dilihat dari ciri-ciri konsentrasi belajar 

itu sendiri. Menurut Aunurrahman (2016:198) konsentrasi belajar merupakan salah satu bentuk dari 

kesulitan belajar siswa,  salah satu upaya yang guru BK atau pemberian bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar yang berkaiatan dengan konsentrasi belajar adalah dengan pemberian 

bantuan melalui bimbingan belajar. Pemberian bantuan bimbingan belajar atau pelayanan bimbingan 

dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Layanan 

Pengusaan Konten. Sesuai dengan ciri-ciri konsentrasi belajar yang tersebut diatas dapat ditingkatkan 

melalui layanan pengusaan konten.  

Pemberian layanan pengusaan koten untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa dilakukan 

dengan beberapa materi layanan. Materi layanan yang diberikan yang berkaitan dengan konsentrasi 

belajar yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam memahami materi pelajaran, 

memperhatikan guru saat menerangkan materi pelajaran, mengemukakan pendapat saat belajar, 

mampu menjawab materi pembelajaran. 

Adapun tujuan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan 

konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Padang sebelum diberikan layanan pengusaan 

konten. (2) Mendeskripsikan konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Padang sesudah 

diberikan layanan pengusaan konten. (3) Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan 

konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA N 2 Padang setelah diberikan layanan pengusaan 

konten. 

Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Rancangan eksperimen model Pre 

Experiment, dengan desain penelitian The One Group Pretest-Posttest. Rancangan ini terdiri dari satu 

kelompok (tidak ada kelompok kontrol). Penelitian eksperimen menurut Suharsimi Arikunto (2006:3) 

adalah suatu cara untuk mencari sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa 

mengganggu. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk skala pengukuran model likert. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Uji Wilcoxon. 

Hasil dan Pembahasan  

Penelitian tentang konsentrasi belajar siswa yang telah dilaksanakan di SMA N 2 Padang. Subjek 

penelitian adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 32 orang.  

1. Hasil Pretest dan Posttest Konsentrasi  Belajar Siswa di SMA N 2 Padang  

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

konsentasi belajar siswa di SMA N 2 Padang  sebelum diberikan perlakuan berupa . Berikut ini 

disajikan kondisi konsentrasi belajar siswa berdasarkan hasil pretest dan posttest. 
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No 
Pretest Posttest 

Resp Skor  Kategori Resp Skor Kategori 

1. 1 116 Rendah 1 185 Tinggi 

2. 2 108 Rendah 2 158 Sedang 

3. 3 153 Sedang 3 153 Sedang 

4. 4 141 Sedang 4 158 Tinggi 

5. 5 114 Rendah 5 180 Tinggi 

6. 6 143 Sedang 6 164 Tinggi 

7. 7 150 Sedang 7 150 Sedang 

8. 8 134 Sedang 8 174 Tinggi 

9. 9 116 Rendah 9 180 Tinggi 

10. 10 154 Sedang 10 154 Sedang 

11. 11 130 Sedang 11 155 Sedang 

12. 12 153 Sedang 12 178 Tinggi  

13. 13 113 Rendah 13 169 Tinggi 

14. 14 101 Rendah 14 163 Tinggi 

15. 15 127 Sedang 15 168 Tinggi 

16. 16 124 Sedang 16 124 Sedang 

17. 17 120 Rendah 17 155 Sedang 

18. 18 120 Rendah 18 163 Tinggi 

19. 19 123 Sedang 19 161 Tinggi 

20. 20 152 Sedang 20 152 Sedang 

21. 21 120 Rendah 21 180 Sedang 

22. 22 110 Rendah 22 192 Tinggi 

23. 23 117 Rendah 23 168 Tinggi 

24. 24 118 Rendah 24 162 Sedang 

25. 25 149 Sedang 25 183 Tinggi 

26. 26 149 Sedang 26 150 Tinggi 

27. 27 145 Sedang 27 145 Tinggi 

28. 28 120 Rendah 28 158 Tinggi 

29. 29 105 Rendah 29 185 Tinggi  

30. 30 159 Sedang 30 149 Sedang 

31. 31 116 Rendah 31 180 Tinggi 

32. 32 144 Sedang 32 144 Sedang 

Rata-rata 129.2 Sedang   163.8 Tinggi 

 

Interval Kategori 
Pretest Posttest 

Frekuensi % Frekuensi % 

194 Sangat tinggi 0 0 0 0 

157-193 Tinggi 0 0 21 65,6 

120-156 Sedang 18 53,1 11 34,4 

83-199 Rendah 15 48,9 0 0 

82 Sangat rendah 0 0 0 0 

Jumlah 32 100 32 100 

 

Tabel 1 

Kondisi konsentrasi Belajar  Pretest dan 

Posttest Siswa 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui konsentrasi belajar siswa mengalami perubahan atau 

peningkatan meskipun masih dalam kategori  yang sama setelah diberikan layanan penguasan 

konten. Dari data tersebut, skor rata-rata pretest siswa sebesar 129,2 yakni berada pada kategori 

sedang. Setelah diberikan perlakuan berupa layanan penguasaan konten tanpa skor rata-rata posttest 

meningkat menjadi sebesar 163,8  dan  berada pada kategori tinggi. 

2. Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest konsentrasi Belajar Siswa 

Perbedaan frekuensi kondisi konsentrasi belajar siswa untuk masing-masing kategori dari 

hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi pretest dan posttest Konsentrasi Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan konsentrasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah mendapatkan perlakuan berupa layanan penguasaan konten.Pada saat preetest, 

konsentrasi belajar  18 orang siswa berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 53,1 % dn 

15 orang siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 48,9%. Setelah diberikan perlakuan 

berupa layanan penguasaan konten terjadi perubahan tingkat konsentrasi belajar siswa yang dapat 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pretest 32 129.19 16.653 101 154 

Postest 32 163.50 14.635 124 185 

 

Test Statistics
b
 

 Postest - Pretest 

Z -4.286
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

dilihat dari hasil posttest, yakni sebanyak 21 orang siswa berada dalam kategori tinggi dengan 

persentase sebesar 65,6%. Sementara 11 orang siswa berada pada kategori sedang dengan persentase 

sebesar 34,4%. 

Tabel 3 

Gambaran Perbedaan Pretest dan Posttest Konsentrasi Belajar Siswa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 3 terlihat dari 32 orang subjek penelitian yang dilibatkan dalam 

perhitungan mengalami peningkatan  konsentrasi belajar setelah mengikuti kegiatan layanan 

penguasaan konten.  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis statistik non-parametik dengan uni 

Wilcoxon menggunakan SPSS versi 20.00. uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil 

pengamatan yang berpasangan dari dua data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Analisi ini 

digunakan apabila peniliti ingin melihat ada atau tidaknya perbedaa subjek penelitian antara 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada 

konsentrasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa layanan penguasaan 

konten. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil perhitungan seperti yang terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4 Hasil Analisis Wilcoxon Signed Ranks Test Pretestdan Posttest Konsentrasi belajaR 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angka probabilitas Asymp.sig konsentrasi belajar sebesar 

4.286a atau probabilitas dibawah Alpha (0,000<0,05). Dari hasil tersebut maka Ho ditolak dan HI 

diterima. Dengan demikian  diketahui bahwa terdapat perbedaan konsentrasi belajar sebelum dan 

sesudah diberikan layanan penguasaan konten. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata 

antara konsentrasi belajar siswa  sebelum dan sesudah mengikuti layanan penguasaan konten. Hasil 

pretest menunjukkan bahwa rata-rata siswa memiliki konsentrasi belajar berada pada kategori  

sedang  di SMA N 2 Padang, hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor pretest sebesar 129,18 yang 

berada pada kategori sedang sebelum mengikuti layanan penguasaan konten. Setelah mengikuti 

layanan penguasaan konten konsentrasi belajar siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 

postest sebesar 163,5 yang berada pada kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa layanan penguasaan 

konten dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian Yenita Maharani 

(2013) dapat disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dapat meningkatkan konsentrasi 
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belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Penelitian Umi Miftakhiatul Azizah (2015) Layanan 

Penguasaan Konten dengan Teknik Relaksasi dapat meningkatkan Konsentrasi Belajar siswa pada 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pemberian layanan diberikan sebanyak 3 kali pertemuan dengan metode diskusi dan pemberian 

tugas. Penerapan metode diskusi dan pemberian tugas sangat bermanfaan bagi siswa karena dengan 

metode ini siswa secara aktif mampu mengeluarkan pendapat dan berfikir sehingga menghasilkan 

ide dan gagasan yang bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Slameto (2013:86) mengungkapkan 

konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan mengeyampingkan semua hal yang 

tidak berhubungan. Dalam belajar, konsentrasi berarti pemusatan terhadap suatu materi pelajaran 

dengan mengenyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 

Menurut Surya Hendra (2009:22) “konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan 

perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang 

tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari”. Suatu proses pemusatan daya pikiran dan 

perbuatan tersebut maksudnya adalah aktivitas berpikir dan tindakan untuk memberi tanggapan-

tanggapan yang lebih intensif terhadap fokus atau objek tertentu. Fokus atau objek tertentu itu, 

tentunya telah melalui tahapan penyeleksian kualitas yang direncanakan. 

Jadi dapat disimpulkan konsentrasi belajar adalah suatu prilaku dan fokus perhatian siswa untuk 

dapat memperhatikan dalam melaksanakan setiap pembelajaran, serta memahami setiap materi 

pelajaran yang telah diberikan. Konsentrasi belajar besar pengaruhnya terhadap belajar siswa. Jika 

siswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia, karena hanya akan 

membuang tenaga, waktu, pikiran dan biaya, dan siswa juga tidak dapat menikmati proses belajar 

yang dilakukannya. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang 

dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala dalam pencapain hasil belajar yang diharapkan. 

Menggunakan strategi khusus dalam proses pembelajaran maupun pemberian layanan 

merupakan pilihan yang tepat agar proses belajar menjadi lebih efektif. Hal tersebut juga dapat 

dilakukan dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Dengan demikian, cara peneliti 

untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar adalah dengan cara memberikan layanan 

penguasaan konten. 

Meningkatkan konsentrasi belajar siswa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru 

BK atau konselor sekolah. Adapun bantuan yang diberikan dapat melalui layanan BK, diantaranya 

melalui layanan penguasaan konten. Pemberian layanan penguasaan konten (PKO) merupakan 

layanan bantuan kepada individu (sendiri ataupun kelompok) untuk menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar (Prayitno, 2012:89). Keberhasilan pemberian layanan 

penguasaan konten diperkuat dengan hasil temuan pada hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada konsentrasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan 

penguasaan konten. 

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka layanan penguasaan konten dapat diberikan 

dalam rangka meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Dengan adanya layanan penguasaan konten 

menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan analisis statistik serta uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa di sekolah di SMA N 2 Padang. Secara khusus temuan penelitian ini yaitu: 

1. Terdapat perbedaan yang siginifikan pada skor rata-rata konsentrasi belajar siswa di sekolah 

sebelum dan setelah mengikuti layanan penguasaan konten, dimana skor rata-rata posttest lebih 

tinggi dari pada skor rata-rata pretest. 
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2. Layanan penguasaan konten efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah di 

SMA N 2 Padang. Layanan penguasaan konten telah teruji keefektifannya untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa di sekolah. Masalah konsentrasi belajar ini disebabkan. 
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Abstrak  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Peukan Baro. Sampel dalam 

penelitian ini adalah satu kelas yang dipilih secara random yaitu kelas XI IPA – 

1. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisoner (angket). 
Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif melalui 

product moment, dari hasil pengolahan data dengan taraf signifikan α = 5 % 

dan derajat  kebebasan (dk) = 31, diperoleh rhitung> rtabel yaitu 0,636 > 0.355 

sehingga Ha diterima dengan demikian H0 ditolak.   

Kesimpulan hasil penelitian (1) Status sosial ekonomi orang tua SMAN 1 

Peukan Baro dikatagori tinggi, (2) Minat melanjutkan pendidikan siswa di 

SMAN 1 Peukan Baro berada dikategori tinggi, dan (3) Terdapat hubungan 

yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

melanjutkan pendidikan siswa kelas XI SMAN 1 Peukan Baro.  

 

Kata kunci: Status sosial ekonomi orang tua, minat melanjutkan pendidikan 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan tinggi memberikan kontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal 

dan mampu bersaing di era globalisasi.M. Enoch Markum (2007:19) mengemukakan bahwa, 

“Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian”.Pendidikan 

tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (Arif Rohman, 2009:225). 

Dengan demikian apabila melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi maka akan memiliki 

bekal pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan program pendidikan yang tempuh yang akan 

menjadi modal dasar untuk dapat lebih berkompeten di dunia kerja. Apalagi mengingat persaingan 

di dunia usaha kini semakin ketat.Banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja 

mailto:nuzliah39@gmail.com
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dengan gelar diploma maupun sarjana.Dengan demikian apabila menempuh pendidikan menengah 

saja tidak cukup untuk dapat bersaing di zaman modern ini. 

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yaitu 

pendidikan di atas jenjang menengah (M. Enoch Markum, 2007:19).Pendidikan menengah terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan.Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan 

lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi sehingga lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat teoretis 

sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.Berbeda halnya dengan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dalam bidang 

tertentu. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan pendidikan di Perguruan Tinggi terutama 

bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) maka minat siswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa sejak awal. 

Minat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi merupakan kecenderungan yang 

mengarahkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi setelah lulus dari sekolah 

menengah disertai dengan perasaan senang. Minat tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya 

melainkan terdapat faktor-faktor yang dapat membangkitkan minat tersebut.Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Bernard dalam Sardiman (2011:76) bahwa, “Minat tidak timbul secara tiba-tiba/ 

spontan, melainkan timbul dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar dan bekerja.” 

Minat tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor dari luar maupun dari dalam 

siswa. Menurut M. Jumarin (1994:32), “Faktor dari dalam meliputi faktor bawaan prestasi belajar di 

sekolah menengah tingkat atas maupun prestasi belajar sebelumnya, motivasi belajar, intelegensi, 

bakat, keadaan fisik, sikap, dan pengharapan kerja. Faktor yang berasal dari luar yaitu lingkungan 

sosial budaya, teman sekolah dan faktor sosial ekonomi dan lain-lain.” 

Faktanya lulusan kelas XI SMA (Sekolah Menengah Atas) sudah mulai banyak tidak mau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menarik untuk dikaji karena terjadi di 

berbagai kalangan. Pertama kalangan orang tua dengan status ekonomi tinggi juga terjadi pada 

sekolah anak tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kedua kalangan 

orang tua dengan status sosial ekonomi rendah, anak mereka juga tidak mau lagi melanjutkan 

pendidikan. 

Selain itu, masih terdapat anggapan beberapa siswa SMAN 1 Peukan Baro bahwa lulus dari 

Perguruan Tinggi belum tentu langsung mendapat pekerjaan, bahkan malah ada yang menganggur. 

Pandangan ini dapat mengurangi minat siswa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Hal ini 

menyebabkan siswa beranggapan bahwa akan lebih baik jika setelah lulus sekolah menengah 

langsung terjun ke lapangan pekerjaan dari pada melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMAN 1 Peukan Baro hal yang menjadi salah 

satu alasan alumni SMAN 1 Peukan Baro untuk tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi adalah 

dikarenakan tekanan ekonomi.Dengan demikian minat siswa melanjutkan pendidikan ke Perguruan 

Tinggi dapat dipengaruhi juga dari segi status sosial ekonomi orang tua siswa.Dilihat dari data siswa 

SMAN 1 Peukan Baro pada buku induk siswa yang menunjukan bahwa jenis pekerjaan orang tua 

siswa mayoritas adalah buruh tani dan penghasilan orang tua siswa yang masih tergolong rendah. 

Kondisi tersebut akan menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan untuk meneruskan ke Perguruan 

Tinggi meski terkadang bisa saja mendapatkan bantuan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang 

diinginkan, akan tetapi tidaklah banyak yang mendapatkan. 

Status sosial ekonomi orang tua berkaitan dengan kedudukan yang dimiliki oleh orang tua yang 

dipandang dari kondisi ekonomi dan kondisi sosial di masyarakatnya.Kondisi sosial ekonomi orang 

tua dapat mempengaruhi sikap serta tingkat aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, Abdullah 

Idi (2010:180) mengemukakan bahwa, “Anak memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan 

pengetahuan dan beragam kecakapan atas jaminan dan dukungan ekonomi orang tua.” Dengan 
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demikian orang tua yang dianggap memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dimasyarakat akan 

memiliki perhatian yang tinggi untuk pendidikan anaknya.Namun apabila status sosial ekonomi 

orang tua rendah, maka dapat menghambat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan 

Tinggi. 

Hal ini dikarenakan biaya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi tidak sedikit dan bagi keluarga 

yang status sosial ekonominya rendah akan merasa keberatan. Apalagi ditambah naiknya biaya 

pendidikan di Perguruan Tinggi yang mana dari tahun ke tahun seringkali membuat orang tua tidak 

mampu untuk menyediakan dana pendidikan tersebut.  

Pada tahun 2010 siswa SMAN 1 Peukan Baro yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi mencapai 20% . Pada tahun 2011 lulusannya mencapai 30% tidak melanjutkan 

pendidikan, dan tahun 2012 telah mencapai 40%, bahka tahun 2015 hampir 50% tidak melanjutkan 

pendidikan. Jadi dari tahun ke tahun semakin banyak siswa yang tidak lagi melajutkan pendidikan, 

hal ini memerlukan perhatian kita  lebih besar karena SMA pada dasarnya adalah sekolah menengah 

atas yang bertujuan  lulusannya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Tujuan Penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui tingkat status sosial ekonomi orang tua siswa 

kelas XI SMAN 1 Peukan Baro, 2) Untuk mengetahui tingkat minat melanjutkan pendidika kelas Xi 

SMAN 1 Peukan Baro, 3) Untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi orang tua terhadap  

minat melanjutkan pendidikan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Peukan Baro. 

Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, menganalisis, serta 

menafsirkan data atau informasi dengan cara mendeskripsikannya. Adapun pendekatan yang 

dianggap sesuai dengan penelitian yang dimaksud yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi yaitu penelitian 

yang mencoba mencari hubungan antara beberapa variabel dari munculnya suatu masalah.Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mencari hubungan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

pendidikan. 

Hasil Penelitian  

Data hasil penelitian terdiri atas dua variable bebas yaitu variabel Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua (X1), dan variable terikat yaitu minat melanjutkan pendidikan Siswa Kelas XI IPA 1 (Y). Untuk 

mendeskripsikan  dan menguji hubungan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini, 

maka pada bagian ini akan disajikan. 

Data status social ekonomi orang tua siswa kelas XI IPA 1 SMAN 1 Peukan Baro yang diperoleh 

dari angket Status Sosial Ekonomi orangtua sebanyak 24 butir pernyataan dan jumlah responden 32 

siswa. Sedangkan data minat melanjutkan pendidikan siswa kelas XI IPA 1 SMAN 1 Peukan Baro 

yang diperoleh dari angket minat melanjutkan pendidikan sebanyak 35 butir pernyataan dan jumlah 

responden 32 siswa. 

Analisis Data Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian, maka sumber informasi yang diperoleh dari jawaban siswa 

dideskripsikan dalam bentuk, rata-rata, hasil deskripsi pada variable status soasial ekonomi orang 

tua dalam penelitian ini diperoleh rata-rata sebesar 76,53125 dan standar deviasi sebesar 7,107399 

pada variabel minat melanjutkan pendidikan diperoleh rata-rata sebesar 111,875 dan standar deviasi 

sebesar 16,33273, untuk melihat hubungan antara status soasial ekonomi orang tua dengan minat 

pendidikan digunakan perhitungan dengan rumus korelasi product moment  dengan SPSS sebagai 

berikut: 
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Correlations 

  X Y 

X Pearson Correlation 1 .636
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Y Pearson Correlation .636
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan hasil tabel corelasi  di atas memperoleh  rhitung = 0,636, maka rtabel dengan taraf 

signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan dk (32-1) = 31, maka dari diperoleh rtabel) = 0,355. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh r hitung >rtabel yaitu 0,636>0,355 sehingga H0 ditolak 

dengan demikian Ha diterima.Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang  signifikan 

antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan pendidikan siswa kelas XI SMAN 

1 Peukan Baro.  

Pembahasan 

Hasil penelitian manunjukkan bahwa Berdasarkan hasil tabel corelasi  di atas memperoleh  

rhitung = 0,636, maka rtabel dengan taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan dk (32-1) = 31, 

maka dari diperoleh rtabel) = 0,355. Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh r hitung >rtabel 

yaitu 0,636>0,355 sehingga H0 ditolak dengan demikian Ha diterima.Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang  signifikan antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

melanjutkan pendidikan siswa kelas XI SMAN 1 Peukan Baro.  Dengan demikian semakin tinggi 

status sosial ekonomi orang tua semakin rendah minat untuk melanjutkan pendidikan dan 

sebaliknya, semakin rendah status sosial ekonomi orang tua semakin tinggi minat melajutkan 

pendidikan. 

Faktor yang mempengaruhi melanjutkan pendidikan adalah biaya atau ekonomi. Faktor ekonomi 

yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang 

dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Walaupun 

Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal 

terhadap penurunan jumlah anak yang tidak dan putus sekolah.Selain itu, program pendidikan gratis 

yang telah dilaksanakan belum tersosialisasi hingga kelevel bawah (Alful, 2013:161). 

Kemungkinan siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor diantaranya: 

1. Minat melanjutkan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu untuk memperbaiki status sosial 

ekonomi orang tua. 

2. Siswa ditempat populasi penelitian status sosial ekonomi orang tua tidak mempengaruhi minat 

melanjutkan pendidikan, karena berdasarkan data alumni banyak siswa atau alumni SMAN 1 

Peukan Baro yang melanjutkan pendidikan dengan beragam status sosial ekonomi. 

Hal ini sesuai dengan teori di bab II bahwa minat melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh 

keinginan siswa  untuk berprestasi dan cita-cita. Selajutnya minat melanjutkan pendidikan juga 
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dilihat dari adanya perasaan senang serta ketertarikan siswa terhadap informasi perguruan tinggi. 

Dengan adanya prestasi, cita-cita  dan perasaan senang serta tertarik terhadap informasi perguruan 

tinggi maka minat untuk melanjutkan pendidikan akan lebih tinggi walapun status sosial ekonomi 

orang tua rendah namun pihak sekolah menyediakan beasiswa dari perguruan tinggi seperti 

BIDIKMISI dan beasiswa lainnya. 

Apa yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia yang tidak mampu itu tentu sangat 

membanggakan. Melalui kisah perjuangan anak-anak di atas semakin membuat kita yakin, bahwa 

tidak betul anak orang miskin tidak bisa dan tidak berhak bersekolah yang lebih baik.Yang ada 

adalah, mereka belum mendapatkan kesempatan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasilanalisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Status sosial ekonomi orang tua memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,53125 (X) dengan 

persentase 63,78 % sehingga bisa disimpulkan status sosial ekonomi orang tua siswa di SMAN 1 

Peukan Baro berada dikategori tinggi. 

2. Minat melanjutkan pendidikan memperoleh nilai rata-rata sebesar 111,875 dengan persentase 

63,93 % sehingga bisa disimpulkan minat melanjutkan pendidikan siswa di SMAN 1 Peukan Baro 

berada dikategori tinggi. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara status social ekonomi orangtua terhadap minat 

melanjutkan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan rhitung = 0,636 dan rtabel) = 0,355 pada taraf 

signifikan 5%. Maka r hitung >rtabel yaitu 0,636>0,355 sehingga H0 ditolak dengan demikian Ha 

diterima. Dengan demikian minat melajutkan pendidikan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi 

orang tua.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan diri remaja di 

Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang.Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian 

berjumlah 36 remaja berusia 12-21 tahun. Penelitian dilaksanakan dengan 

mengadministrasikan instrumen penelitian model skala Likert yang dianalisis 

dengan teknik statistik deskriptif. Temuan penelitian ini mengungkapkan 

bahwa penerimaan diri remaja cukup baik. Berdasarkan temuan penelitian 

disarankan kepada (1) Pengelola panti agar dapat menyediakan tenaga 

konselor untuk membantu remaja mengentaskan permasalahannya. (2) 

Konselor agar dapat mengentaskan masalah dan meningkatkan penerimaan 

diri remaja, (3) Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan penerimaan diri remaja dengan subvariabel yang berbeda 

dan dilakukan secara lebih mendalam. 

 

Kata Kunci:Penerimaan diri, Remaja 
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Pendahuluan  

Masa remaja sering dikenal sebagai masa peralihan (transisi) dari anak-anak ke dewasa. Piaget 

(dalam Muhammad Ali & Muhammad Asrori, 2009:9) mengatakan bahwa “secara psikologis, remaja 

adalah suatu usia dimana individu terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak 

tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah orang yang lebih tua melainkan sama, atau paling tidak 

sejajar”. 

Seiring dengan bertambahnya usia remaja, terjadi banyak perubahan diri baik secara fisik maupun 

mental pada remaja. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dapat dilalui dengan baik 

apabila remaja dapat menerima dirinya.  Seseorang yang mampu menerima dirinya dengan baik 

tentunya tidak terpengaruh dengan pandangan buruk dari orang lain mengenai dirinya. Ia memiliki 

keyakinan bahwa dirinya diterima oleh orang lain tanpa adanya syarat tertentu.  

Namun pada kenyataannya, ada orang yang tidak dapat menerima dirinya dengan baik. 

Seseorang yang tidak mampu menerima dirinya tentunya akan mudah terpengaruh dengan 

pandangan orang lain mengenai dirinya. Jika orang lain menganggap dirinya buruk, maka seseorang 

tersebut juga akan menganggap dirinya buruk. 
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Begitu pula dengan remaja, dimana “salah satu tugas perkembangan di usia remaja adalah 

menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya” (William Kay, dalam Yudrik Jahja, 

2011:238). Remaja perlu mengenal dan menerima kondisi dirinya dan kepribadiannya.  

Penerimaan diri merupakan hal yang sangat penting bagi remaja. “Penerimaan diri adalah sikap 

merasa puas pada kualitas dan bakat, serta pengakuan akan keterbatasan diri” (Chaplin, 2008: 451). 

Sejalan dengan itu, Supratiknya (1995: 84) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah “memiliki 

penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri atau lawannya, tidak bersikap sinis terhadap diri 

sendiri”. 

Penerimaan diri dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti yang dikemukakan oleh Sheerer (dalam 

Cronbach, L. J. 1963) yaitu: (1) memiliki keyakinan dalam kemampuan diri untuk menjalani hidup, 

(2) menganggap harga diri sama dengan yang lain/ menghargai dirinya sama dengan orang lain, (3) 

tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal; tidak menganggap diri ditolak, (4), Tidak malu atau 

kesadaran diri, (5) bertanggungjawab atas perilakunya sendiri, (6) mengikuti standar diri bukannya 

sesuai dengan standar orang lain, (7) menerima pujian atau kesalahan secara objektif, (8) Tidak 

menghukum dirinya atas kelemahan diri, atau menolak kehebatannya, (9) tidak terlalu mengikuti 

perasaan diri. 

Menurut Mitra Erlina Novianty (2014:1) salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri 

yaitu pola asuh masa kecil yang baik (good chilhood training). Pola asuh yang baik tentu saja 

diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Selanjutnya, perlakuan yang diberikan orangtua secara 

baik, akan mampu mengubah pandangan anak ke arah yang positif terhadap dirinya dan 

orangtuanya baik di mata mereka, menjadikan orangtua sebagai teman curhat di rumah, panutan dan 

lain sebagainya. Sebaliknya, anak yang tidak diperlakukan secara hangat dan perlakuan kontrol oleh 

orangtua di rumah akan tidak mampu menerima diri sebagaimana adanya, merasa rendah di 

hadapan orang lain, tidak mampu menampilkan diri baik dari segi positif ataupun negatif.  

Namun  kenyataannya beberapa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit, anak harus berpisah 

dari keluarganya karena sesuatu alasan, seperti menjadi yatim piatu, tidak mampu dan terlantar, 

sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar. Anak-anak terlantar menjadi tanggungjawab 

dan dipelihara oleh pemerintah maupun swasta dalam suatu lembaga yang disebut panti asuhan.  

Menurut Soedihardjo (dalam Aryanti Satryabudhiaty Pane, 2000) panti asuhan adalah satu tempat 

atau wadah yang berguna untuk menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar dalam 

rangka kesejahteraan anak sebagai usaha mengentaskan anak penyandang masalah dengan 

pelayanan yang sesuai peraturan serta petunjuk yang berlaku dalam penanganan masalah sosial anak 

dengan pedoman undang-undang No.4 tahun 1979 pasal 1.  

Panti asuhanlah yang selanjutnya akan dianggap dan dijadikan sebagai keluarga oleh anak-anak 

tersebut.  Hal ini akan berdampak pada kepribadian anak khususnya dalam penerimaan diri 

berdasarkan pola asuh yang mereka peroleh dari orangtua asuh di panti asuhan.  

Sebagaimana hasil penelitian Getrudis Guna Putri, dkk (2014) mengungkapkan bahwa 

penerimaan diri remaja berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa remaja tidak 

mampu menerima dirinya dengan baik. Akibatnya remaja merasa tertekan, cenderung menarik diri, 

dan tidak berani tampil di depan umum. Selanjutnya, Dini Rahmawati (2015) melalui penelitiannya 

mengungkap bahwa penerimaan diri remaja berada pada kategori cukup baik. 

Kemudian, hasil wawancara yang dilakukan penulis  pada 29 November 2016 kepada dua orang 

remaja di ruang pengurus panti asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang mengungkapkan bahwa remaja 

tersebut pesimis ketika menghadapi suatu permasalahan, kurang bersyukur dengan keadaan dirinya, 

remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo yang ingin memiliki handphone yang lebih bagus 

meskipun sudah memiliki handphone, ragu-ragu mengambil keputusan, terus-menerus 

menyalahkan nasib sebagai anak panti, ingin memiliki barang bermerk (branded), merasa keberatan 
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karena adanya batasan-batasan dari pihak panti, tidak suka mendapat kritikan dari orang lain, 

menarik diri dari teman-temannya di sekolah karena malu hidup sebagai anak panti. 

Berikutnya, pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pengasuh 

panti terungkap bahwa sebagian besar remaja panti asuhan kurang mampu bertanggungjawab atas 

tindakan yang ia lakukan dan terdapat beberapa remaja yang terlalu memaksakan kehendaknya, 

seperti ingin membeli handphone yang bagus. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Penerimaan Diri Remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang”.  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerimaan diri remaja 

yang meliputi: (1) memiliki keyakinan akan kemampuan diri untuk menjalani hidup, (2) 

menganggap harga diri sama dengan orang lain/menghargai diri sam dengan orang lain, (3) tidak 

menganggap dirinya aneh/abnormal, tidak menganggap dirinya ditolak, (4) bertanggungjawab atas 

perilakunya sendiri, (5) mengikuti standar diri bukannya sesuai dengan standar diri orang lain, (6) 

menerima pujian atau kesalahan secara objektif, (7) tidak terlalu mengikuti perasaan diri. 

Metode 

Penelitian ini bersifat deskripf. penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk men-deskripsikan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari 

sifat-sifat populasi atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (A. Muri Yusuf 2005: 83), 

dengan subjek penelitian remaja berusia 12-21 tahun yang terdaftar di Panti Asuhan Aisyiyah 

Nanggalo Padang berjumlah 36 orang. Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk skala 

pengukuran model Likert. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik persentase. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tentang penerimaan diri remaja di Panti Asuhan 

Aisyiyah Nanggalo Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 

Memiliki keyakinan akan kemampuan diri untuk menjalani hidup 

Kategori Interval 

Skor 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 36 0   0 

Baik ≥ 29 – < 36 16 44 

Cukup Baik  ≥ 22 – < 29 17 47 

Kurang Baik ≥ 15 – < 22 3 8.3 

Tidak Baik < 15 0 0 

Jumlah 36 100 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah 

Nanggalo Padang dalam hal memiliki keyakian akan kemampuan diri untuk menjalani hidup pada 

umumnya dikategorikan cukup baik. Jika individu yakin dengan kemampuan yang dimiliki (potensi 

diri), maka ia akan sanggup mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Philips & Berger 

(dalam Getrudis Guna Putri, dkk, 2014) memberikan salah satu karakteristik individu yang menerima 

dirinya adalah adanya keyakinan akan kemampuan diri dalam menghadapi persoalan. Remaja yang 

belum yakin dengan kemampuan yang ia miliki cenderung gentar dan putus asa dalam menghadapi 

persoalan yang di hadapi. 

 

Tabel 2 

Menganggap harga diri sama dengan orang lain/menghargai dirinya sama dengan orang lain 
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Kategori Interval 

Skor 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 67 0 0 

Baik ≥ 47 –  < 67 0 0 

Cukup Baik ≥ 28 – < 47 32 89 

Kurang Baik ≥ 19 – < 28 4 11 

Tidak Baik < 19 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo 

Padang dalam hal menganggap harga diri sama dengan orang lain/menghargai dirinya sama dengan 

orang lain pada umumnya berada pada kategori cukup baik. Theo Riyanto (dalam Juli Hartati, dkk, 

2013: 338) mengemukakan  bahwa seseorang yang dapat menerima diri apa adanya akan 

mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak dapat menerima diri 

apa adanya akan mengalami hambatan-hambatan yang berpengaruh buruk bagi kehidupannya. 

Tabel 3 

Tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal, tidak menganggap dirinya ditolak 

Kategori Interval 

Skor 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 37 7 19 

Baik ≥ 30 –  < 37 17 47 

Cukup Baik ≥ 23 – < 30 12 33 

Kurang Baik ≥ 15 – < 23 0 0 

Tidak Baik  < 15 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo 

Padang dalam hal tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal, tidak menganggap dirinya ditolak 

pada umumnya berada pada kategori baik. Hurlock (dalam Dewi Masyithah, 2012) mengatakan 

bahwa individu yang tidak menganggap dirinya aneh  atau abnormal, tidak menganggap dirinya 

ditolak berarti individu tersebut tidak merasa sebagai orang yang menyimpang dan berbeda dengan 

orang lain, sehingga mampu menyesuaikan dirinya dengan baik dan tidak merasa bahwa ia akan 

ditolak oleh orang lain. Sementara itu, bagi remaja yang menganggap dirinya sebagai individu yang 

abnormal/aneh serta tidak diterima oleh orang di sekitarnya akan berdampak buruk bagi 

pergulannya sehari-hari.  
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Tabel 4 

Bertanggungjawab atas perilakunya sendiri 

Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 25 8 22 

Baik ≥ 20 –  < 25 20 56 

Cukup Baik ≥ 15 – < 20 8 22 

Kurang Baik ≥ 10 – < 15 0 0 

Tidak Baik < 10 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

 Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah 

Nanggalo Padang dalam bertanggungjawab atas perilakunya sendiri pada umumnya berada pada 

kategori  baik. Menurut Hurlock (dalam Dewi Masyithah, 2012) menyebutkan bahwa salah satu ciri 

orang yang menerima dirinya ialah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan 

bagi remaja yang belum mampu mempertanggungjawabkan perilakunya akan memberikan dampak 

negatif dalam menjalani kehidupan di panti maupun luar panti.  

Tabel 5 

Mengikuti standar diri bukannya sesuai dengan standar orang lain 

Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 36 3 8 

Baik ≥ 29 – <  36 11 31 

Cukup Baik ≥ 22 – <  29 14 39 

Kurang Baik ≥ 15 – <  22 8 22 

Tidak Baik < 15 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo 

Padang dalam hal mengikuti standar diri bukannya sesuai dengan standar orang lain pada umumnya 

berada pada kategori  cukup baik. Individu yang mengikuti standar dirinya bukan sesuai dengan 

standar orang lain akan jadi dirinya sendiri, asli dan tidak meniru orang lain. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Theo Riyanto (dalam Juli Hartati, dkk, 2013: 338) bahwa seseorang yang dapat menerima 

diri apa adanya akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, ia akan hidup apa adanya, asli, 

tidak meniru milik orang lain, dan tidak menutup dirinya, serta tidak bermain sandiwara dengan 

topeng-topeng kehidupannya. Sebaliknya, seseorang yang belum mampu menjadi dirinya sendiri 

cenderung akan meniru milik orang lain. 
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Tabel 6 

Menerima pujian atau kesalahan secara objektif 

Kategori Interval 

Skor 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 25 2 6 

Baik ≥ 20 –  < 25 24 67 

Cukup Baik ≥ 15 – < 20 10 28 

Kurang Baik ≥ 10 – < 15 0 0 

Tidak Baik < 10 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

 Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo 

Padang dalam hal menerima pujian atau kesalahan secara objektif pada umumnya berada pada 

kategori  baik. Hurlock (dalam Dewi Masyithah, 2012) berpendapat bahwa individu yang menerima 

pujian atau celaan secara objektif tampak dari perilakunya yang mau menerima pujian, saran dan 

kritikan dari orang lain untuk pengembangan kepribadiannya lebih lanjut. Sebaliknya, individu yang 

belum mampu menerima pujian atau kesalahan secara objektif cenderung tidak mau menerima 

masukan dan kritikan dari orang lain, menganggap kritikan yang diberikan orang lain adalah sebagai 

cara untuk menjatuhkannya.  

Tabel 7 

Tidak terlalu mengikuti perasaan diri 

Kategori Interval 

Skor 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 10 6 17 

Baik ≥ 8 – < 10 11 31 

Cukup Baik ≥ 6 – < 8 7 19 

Kurang Baik ≥ 4 – < 6 8 22 

Tidak Baik < 4 4 11 

Jumlah 36 100 

 

 

Temuan ini mengungkapkan bahwa penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo 

Padang dalam hal tidak terlalu mengikuti perasaan diri pada umumnya berada pada kategori  baik. 

Menurut Sheerer (dalam Cronbach, 1963) bahwa salah satu aspek penerimaan diri yang harus 

dimiliki seseorang ialah tidak terlalu mengikuti perasaan diri. Artinya individu mampu menerima 

segala keadaannya. 
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Tabel 8 

Rekapitulasi Penerimaan Diri Remaja 

Kategori Interval 

Skor 

Frekuen

si 

Persentase 

(%) 

Sangat Baik ≥ 219 0 0 

Baik ≥177 – < 219 15 42 

Cukup Baik ≥135– < 177 21 58 

Kurang Baik ≥ 93 – < 135 0 0 

Tidak Baik < 93 0 0 

Jumlah 36 100 

 

 

Berdasarkan tabel di atas mengungkapkan bahwa keseluruhan penerimaan diri remaja di Panti 

Asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang pada umumnya berada pada kategori cukup baik. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai 

penerimaan diri remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek memiliki keyakinan dalam kemampuan diri untuk 

menjalani hidup pada umunya berada pada kategori cukup baik  

2. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek menganggap harga diri sama dengan orang 

lain/menghargai dirinya sama dengan orang lain pada umunya berada pada kategori cukup baik. 

3. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal, tidak 

menganggap dirinya ditolak pada umunya berada pada kategori  baik. 

4. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek bertanggungjawab atas perilakunya sendiri pada 

umunya berada pada kategori baik.  

5. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek mengikuti standar diri bukannya sesuai dengan 

standar orang lain pada umunya berada pada kategori cukup baik. 

6. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek menerima pujian atau kesalahan secara objektif pada 

umunya berada pada kategori baik. 

7. Penerimaan diri remaja berdasarkan aspek tidak teralu mengikuti perasaan diri pada umunya 

berada pada kategori baik. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pengelola Panti Asuhan, Untuk meningkatkan penerimaan diri serta membantu remaja untuk 

mampu menerima diri dengan baik dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti 

konselor dalam membantu individu yang mengalami masalah penerimaan diri dengan 

memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Untuk itu pengelola Panti Asuhan dapat 

bekerjasama dengan jurusan Bimbingan dan Konseling untuk dapat memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa Bimbingan dan Konseling menerapkan ilmu yang telah dipelajari di Panti 

Asuhan Aisyiyah Nanggalo Padang. 

2. Konselor, disarankan agar mampu meningkatkan penerimaan diri remaja terutama pada aspek 

memiliki kayakinan dalam kemampuan diri untuk menjalani hidup, mengikuti standar diri 

bukannya sesuai dengan standar orang lain, dan tidak terlalu mengkuti perasaan diri melalui 

layanan-layanan yang cocok. Hal ini diharapkan mampu membuat remaja mampu menerima 
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dirinya dan menjadi individu yang lebih baik sehingga mampu mengatasi semua kendala dalam 

menjalani kehidupan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperkaya penelitian ini dengan mengambil subvariabel 

selain yang digunakan dalam penelitian ini yang diperkirakan juga turut berkontribusi terhadap 

penerimaan diri remaja. Kemudian, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil 

jumlah subjek yang lebih luas dan menggunakan sumber bacaan yang lebih banyak, misalnya 

dengan membaca jurnal dan buku asing (internasional). Dengan lebih bervariasinya penelitiannya 

yang mengungkapkan tentang penerimaan diri remaja diharapkan hal ini dapat menjadi referensi 

bagi pihak-pihak terkait agar tidak ada lagi permasalahan yang menyangkut penerimaandiri 

remaja. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktualisasi peran guru BK 

dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh. 

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Responden penelitian seluruh guru BK di 

SMA Negeri se-Kota Payakumbuh. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kuesioner dengan menggunakan skala model Likert, dan data diolah 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan: (1) aktualisasi peran guru BK dalam merumuskan masalah 

berkenaan dengan aspek yang akan dievaluasi berada pada kategori sangat 

baik, (2) aktualisasi peran guru BK dalam menyusun dan mengembangkan 

instrumen berada pada kategori baik, (3) aktualisasi peran guru BK dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data berada pada kategori sangat baik, (4) 

aktualisasi peran guru BK dalam melakukan tindak lanjut (follow up) berada 

pada kategori sangat baik. 

 

Kata Kunci:Peran Guru BK, Pelaksanaan Evaluasi  

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, pelayanan bimbingan dan 

konseling (BK) memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini dijelaskan dalam Permendikbud No. 

111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah Pasal 3 bahwa “Layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli 

mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, 

dan karir”. Selain mencapai perkembangan optimal dan kemandirian peserta didik, layanan 

bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan untuk membantu peserta didik mencapai kesuksesan, 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Lampiran Permendikbud 

No. 111 Tahun 2014 bahwa layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh konselor atau guru 

BK dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu 

peserta didik/konseli mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan 

bahagia dalam kehidupannya. 
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Mengingat pentingnya peranan bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik 

mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam 

kehidupannya, guru BK tentu diharapkan dapat melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling 

secara efektif dan efisien serta terprogram dengan baik, sehingga tujuan bimbingan dan konseling 

dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 bahwa 

“Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta 

terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi 

perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.” 

Oleh sebab itu, karena bimbingan dan konseling merupakan upaya yang sistematis, objektif, logis, 

dan berkelanjutan serta terprogram, maka dalam pelaksanaannya guru BK perlu untuk 

melaksanakan kegiatan manajemen atau pengelolaan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan 

manajemen bimbingan dan konseling ini juga dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 

2014 Pasal 8 ayat 2 bahwa “Langkah-langkah dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling 

pada satuan pendidikan meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program”. Lebih lanjut, Ridwan (2004:53) 

mengemukakan bahwa program bimbingan dan konseling merupakan sederetan kegiatan yang 

direncanakan, sehingga perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

program itu bertujuan, dan keberhasilannya harus dapat diukur, yakni sejauhmana program tersebut 

dapat terlaksana dan sejauhmana telah mencapai tujuan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan 

cara dan alat tertentu. Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan 

tersebut dikenal dengan istilah evaluasi program. 

Berdasarkan pernyataan di atas, disimpulkan salah satu langkah pengelolaan bimbingan dan 

konseling yang perlu dilakukan oleh guru BK yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan BK. Menurut 

Salahudin (2010:217), “Evaluasi pelaksanaan program bimbingan merupakan suatu usaha untuk 

menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan konseling dengan peningkatan mutu program 

bimbingan dan konseling”. Tanpa adanya evaluasi atau penilaian ini, guru BK tentu tidak dapat 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nurihsan (2005:57) yang menyatakan bahwa “Tanpa penilaian guru BK tidak mungkin 

dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah 

direncanakan. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan” 

Berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan evaluasi oleh guru BK di sekolah, Gibson dan Mitchell 

(2011:579) menjelaskan evaluasi bagi konselor adalah proses vital bagi penyempurnaan 

profesionalitas. Sebuah proses yang mengumpulkan data performa yang objektif berdasarkan analisis 

yang sistematis. Data ini kemudian digunakan untuk meningkatkan, memperbaiki, mengembangkan, 

menyempurnakan dan memperbarui performa profesionalnya. Selain itu, menurut Gibson dan 

Mitchell (2011:57) kurangnya evaluasi sering mengarah kepada mediokritas atau kegagalan mencapai 

potensi individu sepenuhnya berdasarkan apa yang semestinya dicapai profesional dan demi klien 

yang dilayani. 

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan evaluasi atau penilaian ini perlu dilakukan oleh guru BK agar dapat mengetahui atau 

mendapatkan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah 

direncanakan. Data dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh guru BK untuk meningkatkan, 

memperbaiki, mengembangkan, serta menyempurnakan pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. 

Fenomena yang terjadi di lapangan mengungkapkan masih ada kendala-kendala yang dihadapi 

oleh guru BK berkenaan dengan pelaksanaan manajemen atau pengelolaan bimbingan dan konseling, 

khususnya mengenai peran guru BK dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK. Hal ini diketahui dari 

hasil wawancara dengan guru BK di SMA N 3 Payakumbuh bahwa pelaksanaan evaluasi  kegiatan 
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BK di SMA N 3 Payakumbuh pada dasarnya sudah dilaksanakan, yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap tingkah laku siswa atau dengan bertanya kepada guru-guru serta teman-teman 

klien yang bersangkutan. Meskipun demikian, dalam hal ini masih ada beberapa guru BK yang 

belum optimal dalam menyiapkan instrumen untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan BK. Tanpa 

adanya instrumen untuk pengumpulan data, dikhawatirkan guru BK akan sulit dalam melaksanakan 

kegiatan pengumpulan data dalam rangka pelaksanaan evaluasi kegiatan BK. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan Praktek 

Lapangan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (PLBK-S) di SMK Negeri 10 Padang, diketahui 

pelaksanaan evaluasi kegiatan BK juga sudah dilaksanakan. Namun, masih ada guru BK yang belum 

berperan secara optimal dalam merumuskan aspek apa saja berkenaan dengan BK yang akan 

dievaluasi. Selain itu, masih ada guru BK yang belum berperan secara optimal dalam mempersiapkan 

instrumen pelaksanaan evaluasi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta dalam menindak 

lanjuti hasil analisis data. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga menunjukkan masih ada masalah 

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan BK di sekolah. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian Suratmi (2012) yang mengungkapkan manajemen bimbingan dan konseling di 

SMAN 1 Bantul terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, 

semuanya belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu buktinya yaitu pada aspek pengawasan 

bimbingan dan konseling berupa evaluasi yang terdiri dari empat langkah dan langkah kedua yaitu 

mengembangkan atau menyusun instrumenasi belum dilakukan. Selain itu, hasil penelitian dari 

Kurniawati dan Nusantoro (2015) mengungkapkan pemahaman guru BK SMA Negeri Kota Tegal  

mengenai prosedur pelaksanaan evaluasi program BK berupa memahami fase persiapan pelaksanaan 

evaluasi, fase persiapan alat evaluasi, fase pelaksanaan evaluasi, fase menganalisis hasil evaluasi, 

serta memahami fase penafsiran dan pelaporan hasil evaluasi masih berada pada kategori sedang. 

Kondisi yang sama diduga juga dialami oleh guru BK di Payakumbuh dalam melaksanakan evaluasi 

kegiatan BK di sekolah. 

Bertolak dari fakta di lapangan, fenomena yang terjadi mengungkapkan bahwa pada dasarnya 

guru BK sudah berperan dalam pelaksanaan evaluasi. Meskipun pada beberapa aspek yang berkaitan 

dengan evaluasi masih ada guru BK yang belum berperan dengan optimal. Oleh karena itu, agar 

masalah dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK dapat diminimalisir, maka perlu ditinjau lebih 

lanjut tentang aktualisasi peran guru BK dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan aktualisasi peran guru BK  dalam 

pelaksanaan evaluasi kegiatan BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh, yang dilihat dari aspek: (1) 

merumuskan masalah atau pertanyaan yang berkenaan dengan aspek yang akan dievaluasi, (2) 

menyusun dan mengembangkan instrumen, (3) mengumpulkan dan menganalisis data, (4) 

melakukan tindak lanjut (follow up). 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan 

atau situasi tertentu sebagaimana adanya. Responden pada  penelitian ini yaitu seluruh guru BK di 

SMA Negeri se-Kota Payakumbuh, yang berjumlah 19 orang guru BK. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala model Likert. Data diolah menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif. 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil penelitian ini dapat digambarkan pada tabel di berikut: 
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Tabei1 

Aktualisasi peran guru BK dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas skor rata-rata (mean) dari aktualisasi peran guru BK dilihat dari aspek 

merumuskan masalah berkenaan dengan aspek yang akan dievaluasi adalah sebesar 4,4079 

(88,158%), artinya berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya skor rata-rata (mean) dari aktualisasi 

peran guru BK dilihat dari aspek menyusun dan mengembangkan instrumen adalah sebesar 4,0526 

(81,052%), artinya berada pada kategori baik. Skor rata-rata (mean) dari aktualisasi peran guru BK 

dilihat dari aspek mengumpulkan dan menganalisis data adalah sebesar 4,3158 (86,316%), artinya 

berada pada kategori sangat baik. Adapun skor rata-rata (mean) dari aktualisasi peran guru BK 

dilihat dari aspek melakukan tindak lanjut (follow up) adalah sebesar 4,4421 (88,842%), artinya 

berada pada kategori sangat baik. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aktualisasi peran guru BK dalam pelaksanaan evaluasi 

kegiatan BK, berikut ini akan dikemukakan pembahasannya, yaitu:  

Aktualisasi Peran Guru BK dalam Merumuskan Masalah Berkenaan dengan Aspek yang Akan 

Dievaluasi 

Hasil penelitian mengungkapkan aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh 

dalam merumuskan masalah atau pertanyaan yang berkenaan dengan aspek yang akan dievaluasi 

berada pada kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan guru BK di SMA Negeri se-Kota 

Payakumbuh telah melaksanakan peranannya dalam hal merumuskan masalah atau aspek-aspek 

yang akan dievaluasi, seperti pada aspek proses, suasana layanan, kegunaan layanan yang telah 

diberikan, perolehan siswa setelah diberikan layanan, minat siswa untuk mengikuti kegiatan layanan 

BK selanjutnya, serta meninjau kembali tujuan dari masing-masing layanan sebagai acuan dalam 

menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukardi dan Kusmawati (2008:100) bahwa langkah pertama yang 

dilalui dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah dengan menetapkan aspek-aspek yang dievaluasi. 

Berkaitan dengan aspek yang akan dievaluasi, Ahmad (2013:152) menjelaskan bahwa penilaian 

bimbingan dan konseling berupa penilaian proses dan penilaian hasil. Selain itu, Salahudin (2010:222) 

juga mengemukakan karena tujuan evaluasi adalah memperoleh data yang diperlukan untuk 

mengambil keputusan, konselor harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

No Sub Variabel Mean % Kategori 

1 Merumuskan masalah berkenaan 

dengan aspek yang akan 

dievaluasi 

4,4079 88,158 Sangat baik 

2 Menyusun dan mengembangkan 

instrument 

4, 0526 81,052 Baik 

3 Mengumpulkan dan menganalisis 

data 

4,3158 86,316 Sangat baik 

4 Melakukan tindak lanjut (follow 

up) 

4,4421 88,842 Sangat baik 
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hal-hal yang akan dievaluasi, yaitu: (1) tingkat keterlaksanaan program (aspek proses) dan (2) tingkat 

ketercapaian tujuan (aspek hasil). 

Menurut Nurihsan (2005:58), aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain: a) 

kesesuaian antara progam dan pelaksanaan, b) keterlaksanaan program, c) hambatan-hambatan yang 

dijumpai, d) dampak layanan terhadap kegiatan belajar mengajar, e) respon siswa, personal sekolah, 

orangtua, dan masyarakat terhadap layanan, dan f) perubahan kemajuan siswa dilihat dari 

pencapaian tujuan layanan, tugas-tugas perkembangan, atau hasil belajar siswa. 

Selain itu, menurut Salahudin (2010:221) apabila dilihat dari sifatnya, evaluasi bimbingan dan 

konseling lebih bersifat “penilaian dalam proses” yang dapat dilakukan dengan cara: 

a) Mengetahui partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan layanan bimbingan. 

b) Mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan atau pemahaman/ 

pendalaman siswa atas masalah yang dihadapinya. 

c) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai hasil dari partisipasi 

atau aktivitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan. 

d) Mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut. 

e) Mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu. 

f) Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan layanan.  

Sesuai dengan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan apabila guru BK telah menetapkan aspek-

aspek serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan 

dievaluasi, maka hal ini dapat memudahkan guru BK dalam proses pelaksanaan evaluasi karena 

aspek-aspek ini bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan BK. 

Dengan demikian pelaksanaan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling juga dapat lebih terencana 

dan sistematis. Menurut Sukardi (2010:255), “Evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan 

berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling bukan 

merupakan kegiatan yang bersifat insidental, melainkan proses kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan”. 

Aktualisasi Peran Guru BK dalam Menyusun dan Mengembangkan Instrumen 

Dari hasil penelitian, aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh dalam 

menyusun dan mengembangkan instrumen berada pada kategori baik. Artinya, guru BK di SMA 

Negeri se-Kota Payakumbuh telah berusaha melaksanakan peranannya dengan baik dalam hal 

menyusun dan mengembangkan instrumen, seperti mempertimbangkan instrumen yang tepat sesuai 

dengan  aspek yang akan dievaluasi, menentukan sasaran yang akan dimintai keterangan mengenai 

pelaksanaan layanan BK, menggunakan berbagai panduan yang dapat digunakan  dalam menyusun 

instrumen penilaian, menetapkan kriteria keberhasilan layanan, atau mengembangkan instrumen 

penilaian yang terdapat pada buku atau sumber lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

evaluasi kegiatan BK. 

Penyusunan atau pengembangan instrumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh guru BK untuk mengukur keberhasilan program yang telah direncanakan. Sesuai dengan hal ini, 

menurut Ridwan (2004:53) program bimbingan dan konseling merupakan sederetan kegiatan yang 

direncanakan, dan perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian, program 

itu bertujuan, dan keberhasilannya harus dapat diukur, yakni sejauhmana program tersebut dapat 

terlaksana dan sejauhmana telah mencapai tujuan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara 

dan alat tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan penyusunan atau pengembangan instrumen perlu 

dilakukan oleh guru BK. Hal ini karena instrumen yang telah disusun atau dikembangkan tersebut 

dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program layanan bimbingan dan 

konseling yang telah direncanakan sebelumnya. 
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Oleh karena itu, guru BK dapat menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan aspek yang 

akan dievaluasi. Misalnya dengan menggunakan angket, pedoman wawancara atau pedoman 

observasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Aqib (2012:56) bahwa penilaian dilakukan dengan 

menggunakan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, 

analisis hasil kerja siswa, dan sebagainya. 

Selain itu, guru BK juga perlu menentukan kepada siapa instrumen tersebut akan ditujukan, 

misalnya dengan memberikan angket kepada siswa, atau menggunakan pedoman wawancara 

dengan wali kelas siswa, dan sebagainya. Dalam hal ini, Nurihsan (2005:60) berpendapat sumber 

informasi untuk keperluan penilaian ini antara lain siswa, kepala sekolah, para wali kelas, guru mata 

pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat depdikbud, organisasi profesi bimbingan, 

sekolah lanjutan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya panduan dari instrumen yang 

telah disusun sebelumnya, maka pelaksanaan evaluasi akan menjadi lebih terarah dan guru BK bisa 

mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan evaluasi. 

Aktualisasi Peran Guru BK dalam Mengumpulkan dan Menganalisis Data 

Hasil penelitian mengungkapkan aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri Kota Payakumbuh 

dalam mengumpulkan dan menganalisis data berada pada kategori sangat baik. Artinya, guru BK di 

SMA Negeri se-Kota Payakumbuh telah melaksanakan peranannya dengan sangat baik dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data, seperti menetapkan waktu pelaksanaan evaluasi layanan BK, 

mengevaluasi keterlaksanaan program pelayanan BK, menanyakan kepada siswa mengenai 

pemahaman baru yang diperoleh pada setiap layanan BK yang telah berikan, menanyakan minat 

siswa untuk mengikuti kegiatan lanjutan, serta meninjau perkembangan hasil belajar siswa setelah 

diberikan layanan BK. Guru BK juga telah melaksanakan peranannya dalam mengolah data siswa 

yang telah diperoleh dari pelaksanaan evaluasi, mengolah data yang bersifat non-statistik, 

menganalisis kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan proses pelaksanaan layanan BK yang 

telah dilakukan, menilai apakah metode yang digunakan dalam pemberian layanan sudah tepat atau 

belum,  membandingkan apakah tujuan dari layanan yang telah di berikan sudah tercapai atau 

belum, menilai minat siswa untuk mengikuti kegiatan lanjutan, serta menganalisis hambatan atau 

kendala yang terjadi saat pemberian layanan pada umumnya. 

Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan usaha penelitian dengan 

cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas dasar data yang sudah 

diperoleh secara objektif, mengadakan penafsiran dan merencanakan langkah-langkah perbaikan dan 

pengembangan staf (Sukardi, 2010:249). Selain itu, Gibson dan Mitchell (2011:579) juga menjelaskan 

bahwa evaluasi bagi konselor di berbagai lingkup adalah proses vital bagi penyempurnaan 

profesionalitas, sebuah proses yang mengumpulkan data performa yang objektif berdasarkan analisis 

yang sistematis dan tidak biasa. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data merupakan langkah penting dari pelaksanaan 

evaluasi. Tujuan dari kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data yaitu agar guru BK bisa 

mendapatkan informasi tentang proses dan hasil seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa 

adanya kegiatan pengumpulan data terkait dengan aspek-aspek yang akan dievaluasi, guru BK tentu 

tidak bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan program layanannya, sehingga hal ini juga akan 

menyulitkan guru BK untuk melaksanakan tindak lanjut dari layanannya. 

Aktualisasi Peran Guru BK dalam Melakukan Tindak Lanjut (Follow Up) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri Kota 

Payakumbuh dalam melakukan tindak lanjut (follow up) berada pada kategori sangat baik. Hal ini 

mengindikasikan guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh telah melaksanakan peranannya 

dengan sangat baik dalam melakukan tindak lanjut (follow up), seperti memanfaatkan hasil evaluasi 

pelaksanaan layanan BK untuk memperbaiki program layanan, menggunakan metode yang baru 
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dalam pemberian layanan jika dari hasil evaluasi metode yang digunakan sebelumnya dinilai kurang 

efektif, berusaha untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, 

mengembangkan program layanan yang telah disusun sebelumnya, serta membuat laporan 

pelaksanaan program sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling. 

Berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut (follow up), Nurihsan (2005:57) menyatakan bahwa 

penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan yang 

telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan 

kegiatan layanan bimbingan, serta dapat metetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk 

memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. 

Dengan adanya acuan dari hasil evaluasi, guru BK dapat menilai bagaimana proses dan hasil dari 

seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Berdasarkan pendapat sebelumnya juga diketahui guru 

BK dapat melaksanakan tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program, tujuannya 

yaitu agar mutu pelayanan program bimbingan dan konseling dapat lebih meningkat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat W.S. Winkel (dalam Sukardi, 2010:249) bahwa evaluasi program bimbingan adalah 

mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan 

mutu program bimbingan. 

Selain memperbaiki dan mengembangkan program, tindak lanjut yang dilakukan oleh guru BK 

berkenaan dengan informasi yang telah diperoleh ialah dengan membuat laporan pelaksanaan 

program bimbingan. Hal ini dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dari apa yang telah 

dilaksanakan oleh guru BK. Nurihsan (2005:60) mengemukakan data dan informasi ini bisa dijadikan 

sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan/ akuntabilitas pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh, maka hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh dalam merumuskan masalah 

atau pertanyaan yang berkenaan dengan aspek yang akan dievaluasi berada pada kategori sangat 

baik. 

2) Aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh dalam menyusun dan 

mengembangkan instrumen berada pada kategori baik. 

3) Aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data berada pada kategori sangat baik. 

4) Aktualisasi peran guru BK di SMA Negeri se-Kota Payakumbuh dalam melakukan tindak lanjut 

(follow up) berada pada kategori sangat baik. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dukungan sosial orangtua dan 

minat pilihan karir siswa serta menguji apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir siswa 

SMKN 6 Padang.Jenis penelitian ini deskriptif korelasional. Populasi penelitian 

adalahsiswa SMK Negeri 6 Padang dengan jumlah 196 siswa, cara penarikan 

sampel menggunakan teknik purposive Sampling dengan jumlah yaitu 162 

siswa. Instrumen yang digunakan yaitu angket. Data dianalisis menggunakan 

teknikdan Pearson Product Moment Correlation serta analisis data menggunakan 

Software SPSS versi 20 for windows.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa dukungan sosial orangtua secara keseluruhan berada pada kategori 

kurang baik sedangkan minat pilihan karir siswa berada pada kategori rendah 

dan terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial orangtua 

dengan minat pilihan karir siswa. Peranan guru Bimbingan dan Konseling 

(Guru BK) sangat penting dalam membantu siswa di sekolah agar siswa dapat 

mengarahkan karirnya kedepan sesuai dengan minat dan kemampuan yang 

dimiliki.  

 

Kata Kunci: Dukungan Sosial Orangtua, Minat Pilihan Karir Siswa. 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Dalam pemilihan karir, siswa harus mempersiapkan dirinya dengan cara memahami 

keterampilan yang dimiliki, bakat, minat, cita-cita, serta aspek lain yang mendukung pemahaman 

diri siswa. Oleh karena itu minat pilihan karir penting dalam mengambil suatu keputusan psikologis 

seorang individu untuk menentukan pekerjaan atau karir yang sesuai dengan lapangan kerja yang 

tersedia, cocok dan memadai (Febri Yani Falentini, 2013). 

Minat pilihan karir merupakan suatu ketertarikan atau rasa senang pada suatu pekerjaan yang 

diduduki semenjak remaja sampai pensiun sesuai dengan bidang yang diinginkan pada suatu 

instansi atau organisasi tanpa paksaan dan memperhatikan pekerjaan tersebut, dalam pilihan karir 

harus berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki.Untuk mengembangkan  minat pilihan karirnya 

siswa perlu mengeskplorasikan kondisi pribadi, mengeskplorasikan arah bidang minat karir, 
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kecendrungan untuk keadaan menyempit, kejelasan arah minat pilihan karir serta kayakinan 

sehingga karir yang akan dipilih menjadi lebih baik (Crites 1969). 

Menurut Rahma (2010) masalah yang terjadi pada siswa dalam rangka persiapan memasuki dunia 

kerja diantaranya siswa belum mampu mengembangkan karirnya ketika sudah memilih jurusan 

sesuai dengan yang dipilihnya di sekolah. Misalnya siswa SMK, dimana siswa belum dapat 

menguasai jurusan yang dipilihnya dan merasa belum mampu, belum siap  ketika memasuki dunia 

kerja dan belum biasa mengambil keputusan,  siswa  merasa bingung apakah terus melanjutkan ke 

perguruan tinggi atau bekerja. 

Berdasarkan  analisis  kebutuhan  yang  dilakukan  oleh  Fasha,  Sinring  &Aryani (2015) dengan 

menggunakan angket yang diberikan kepada 30 siswa kelas XII, didapatkan hasil yakni hanya sekitar 

30% siswa yang telah mampu mengambil keputusan karir, sementara 70% siswa lainnya belum   

dapat mengambil keputusan karir dan masih bingung untuk menentukan pilihan jurusan atau 

program studi yang tepat serta memilih bidang pekerjaan yang nantinya akan ditekuni sesuai dengan 

bakat, minat, serta kemampuannya. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan pilihan karir siswa masih bingung, belum siap untuk memasuki dunia pekerjaan dan 

masih belum mampu dengan jurusan yang akan dipilihnya(dalam Hasaniah Zulfiani,2007). 

Minat pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal 

meliputi intelegensi, bakat, minat, sifat kepribadian, keadaan fisik, nilai-nilai kehidupan serta 

pengtahuan. Kemudian faktor eksternal dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga, pengaruh 

keluarga khususnya orangtua, pendidikan sekolah, teman sebaya, serta latar belakang budaya. 

Namun diantara faktor yang telah dijelaskan, yang terpenting adalah faktor dari orangtua, karena 

peran serta dukungan orangtua sangat membantu remaja dalam mengahadapi tugas perkembangan 

karir remaja sehingga remaja dapat menentukan karirnya dengan baik. 

Dukungan sosial merupakan kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam 

bentuk lainnya yang diterima individu dari orang lain ataupun kelompok. Dukungan sosial tersebut 

seperti rasa empati, kepedulian, penghargaan, perhatian, sokongan  dan pengetahuan yang 

menyebabkan timbulnya perasaan nyaman. Dukungan sosial orangtua sangat dibutuhkan oleh siswa 

dalam upaya mencapai tugas perkembangan karir (Sri Maslihah, 2011:106) 

Berdasarkan hasil AUM UMUM di kelas X Elektronika SMK Negeri 5 Padang  bahwa sangat perlu 

adanya dukungan sosial dari orangtua agar siswa dapat menentukan minat pilihan karirnya 

kedepan, sehingga siswa tidak merasa takut atau cemas menghadapi pekerjaan setelah tamat dari 

SMK nanti. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang siswa SMK Negeri 1 Koto Baru kabupaten 

Dhamasraya diperoleh informasi ada orangtua yang tidak memenuhi panggilan pihak sekolah ketika 

siswa memiliki masalah tentang kehadiran., permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian, 

sebab dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran siswa membutuhkan dukungan sosial dari 

keluarga (Yona Aprilliana, 2016). 

Selanjutnya hasil penelitian Arrington,2007 mengatakan bahwa peran orangtua hampir 54% 

menghendaki pemberian informasi karir mulai dari SLTP, sedangkan 28% para orangtua 

menghendaki pemberian informasi karir dimulai dari tingkat SLTA, dan 19% dimulai dari tingkat 

SD. Lebih dari 40% para orangtua secar serius mulai bicara tentang karir anak mereka sejak usia kelas 

5 SD sampai kelas 8 SLTP. Hasil kajian ini memberikan informasi betapa pentingnya eksplorasi karir 

diberikan sejak usia SLTP. 

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa adanya hubungan antara dukungan sosial orangtua 

dengan minat pilihan karir antara lain, Winkel & Hastuti (2013: 647) menyatakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi minat pilihan karir adalah pengaruh dari anggota keluarga besar dan keluarga 

inti. Keluarga inti memegang pengaruh yang cukup besar terhadap minat pilihan karir siswa 
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dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pendidikan dan dukungan 

sosial kepada siswa. 

Hal ini didukung oleh pendapat Ginzberg (dalam Crites, 1969:160) “Familial support have 

contributting to the career choice”. Artinya dukungan keluarga memberikan kontribusi dalam 

pemilihan karir, salah satu bentuk dukungan keluarga adalah dukungan sosial. Remaja yang 

memperoleh dukungan sosial dari keluarga, khususnya dari orangtua akan memilki rasa percaya diri 

dan memilki pandangan positif, sehingga dapat memilih karir dengan baik dan mampu 

menghindarkan diri dari kesulitan yang mungkin muncul dalam proses pilihan karir, sebaliknya  

juga remaja tidak memperoleh dukungan sosial orangtua berkemungkinan mengalami masalah yang 

mungkin muncul dalam menentukan karir.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 5 orang siswa dengan inisial (NR, EP, SP, SY, US) 

di SMKN 6 Padang saat melakukan PLBK bulan Oktober 2016, dapat disimpulkan bahwa beberapa 

siswa kebingungan dalam pilihan karir yang akan diambil, padahal mereka telah memilih jurusan 

yang seharusnya sudah disesuaikan dengan minat dan karir mereka, tidak memahami bakat dan 

minat yang dimilikinya dan orangtua tidak peduli dengan keinginan anak, tidak adanya dukungan 

dan nasehat dari orangtua untuk menentukan pilihan karir, orangtua tidak sanggup untuk 

membiayai sekolah, orangtua tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan keinginan lantaran 

pekerjaan orangtua rata-rata buruh. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK pada tanggal 23 Maret 2017 diketahui 

bahwa siswa belum mempunyai pemahaman dan perencanaan yang matang mengenai pendidikan 

maupun pekerjaan yang akan dipilih nanti serta siswa sulit mempertimbangkan arah pilihan karir, 

siswa belum yakin dengan pilihan karir yang sesuai dengan kemampuannya. 

Dilihat dari observasi bulan September sampai Desember 2016 yang dilakukan di SMKN 6 Padang 

diketahui siswa hanya ikut-ikutan dengan teman dalam memilih jurusan akibatnya, jarang masuk 

sekolah sehingga prestasinya menurun dan ketika melaksanakan praktek siswa kebanyakan tidak 

membawa perlengkapan dikarenakan tidak sanggup untuk membelinya.  

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Farmer (LinaMarliyah dkk, 

2004) menyatakan bahwa dukungan orang tua juga memberikan pengaruh yang paling kuat 

terhadap aspirasi karir remaja dari pada saran-saran dari teman, dorongan dari guru atau dari 

lingkungan sosial. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan  Turner,  dkk. (2003) terhadap prilaku karir anak remaja, 

mereka mengatakan bahwa ada empat bidang dukungan orangtua dalam mempengaruhi prilaku 

karir anak, yaitu fasilitas dan peralatan untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai, 

ketersediaan model, diskusi dan dukungan emosional. Berdasarkan kajian hasil penelitian yang 

menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan orangtua 

dalam karir terhadap prilaku eksplorasi karir. Dukungan karir berbentuk pemberian fasilitas, 

kesempatan diskusi yang disediakan orangtua terhadap anaknya, model atau menghadirkan model 

yang dipilih (Teknodika,2012). 

Berdasarkan fenomena tersebut diketahui bahwa adanya hubungan antara dukungan sosial 

orangtua dengan minat pilihan karir sehingga siswa akan menjadi lebih baik dalam hal apapun dan 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. 

Dalam hal ini peranan guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) sangat penting dalam 

membantu siswa di sekolah agar siswa dapat mengarahkan karirnya kedepan sesuai dengan minat 

dan kemampuan yang dimiliki. Implikasinya terhadap layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah 

adalah memberikan arahan dan penjelasan kepada siswa dengan memberikan berbagai layanan 

seperti layanan informasi, layanan konseling perorangan dan layanan bimbingan kelompok, 

(Prayitno&Erman Amti, 2004:2) dalam menyelenggarakan layanan-layanan tersebut, guru BK 
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memberikan materi terkait masalah karir dan juga materi tentang bagaimana meraihnya di masa 

depan. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan beberapa fenomena yang terjadi dilapangan, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengungkap dukungan sosial orangtua dan 

minat pilihankarir. Dengan demikian, inti dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

ataupun judul penelitian ini adalah “Hubungan Dukungan sosial Orang Tua dengan Minat Pilihan 

Karir Siswa SMKN 6 Padang yang Berlatar Belakang Ekonomi Rendah”. 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif korelasional. Populasinya berjumlah 196 orang. 

Sampel penelitian ini berjumlah 162 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalahangketdengan alternative jawaban 

skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan teknik presentase dan untuk menguji hubungan 

antara variabel dengan menggunakan teknik Pearson Produk Moment Correlation dengan bantuan 

program SPSS for windows versi 20.0. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Minat PilihanKarirSiswa 

Secara keseluruhan minat pilihan karir siswa memiliki nilai Mean sebesar 104,2 dan Standar 

Deviasi (SD) sebesar 14,67. Gambaran minat pilihan karir siswa dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Minat Pilihan Karir Siswa 

n= 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1 minat pilihan karir secara keseluruhan adalah berada pada kategori sangat 

tinggi 6,17%,pada kategori tinggi 24,07%, pada kategori sedang 32,10%, pada kategori rendah dengan 

persentase 33,95%, dan pada kategori sangat rendah 3,70%. Temuan ini menunjukkan bahwa secara  

keseluruhan minat pilihan karir siswa pada kategori rendah. 

Minat pilihan kari rmenjadi hal penting karena siswa perlu mengarahkan diri kepada suatu tahap 

baru dalam kehidupannya, melihat posisi mereka dalam kehidupan pembuatan keputusan karir 

mereka. Havighurst (dalam Elida Prayitno, 2006: 46) menyatakan bahwa salah satu tugas 

perkembangan pada masa remaja adalah memiliki kemampuan untuk memilih dan mempersiapkan 

diri untuk karir. Jadi siswa harus menyelesaikan tugas perkembangannya dengan mempersiapkan 

diri dalam menentukan arah pilihan karir. 

 

 

Kategori Skor f % 

SangatTinggi ≥ 127 10 6.17 

Tinggi ≥ 112 s/d < 127 39 24.07 

Sedang ≥ 97 s/d <112 52 32.10 

Rendah ≥ 82,2 s/d < 97 55 33.95 

SangatRendah < 82,2 6 3.70 

Jumlah 162 100,00 
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Dukungan Sosial Orang Tua 

Secara keseluruhan dukungan sosial orangtua nilai Mean sebesar 104,2 dan Standar Deviasi (SD) 

sebesar 20,5. Gambaran dukungan sosial orangtua dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2.Dukungan Sosial OrangTua 

n=162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 2 dukungan sosial orangtua secara keseluruhan pada katgori sangat baik 8,64%, 

pada kategori baik 24,69%, pada kategori cukup baik 29,63% , pada kategori kurang baik 31,48% dan 

pada kategori tidak baik 5,56%. Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dukungan 

sosial orangtua pada kategori kurng baik. 

Sesuai dengan pendapat Elita Perwira (2014) menyatakan bahwa Keberadaan dan dukungan 

orangtua dapat membuat individu lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Dukungan sosial orangtua terhadap siswa akan mendukung perkembangan bakat dan minat siswa, 

membantusiswadapatterhindardarimasalah-masalah yang muncul pada proses pemilihan. Artinya 

dukungan sosial orangtua dapat membantu siswa dalam proses pilihan karir, sehingga minat pilihan 

karir akan muncul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Begitu juga dilihat dari faktor yang mempengaruhi, dimana pendapat dari Winkel & Hastuti 

(2013: 647) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat pilihan karir adalah pengaruh 

dari anggota keluarga besar dan keluarga inti. Keluarga inti memegang pengaruh yang cukup besar 

terhadap minat pilihan karir siswa dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang 

memberikan pendidikan dan dukungan sosial kepada siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dukungan sosial orangtua sangat berperan dalam menentukan arah pilihan karir siswa. 

Hubungan Dukungan Sosial OrangTua dengan Minat Pilihan Karir Siswa 

Hasil uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial orangtua dengan 

minat pilihan karir siswa. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat hubungan yang 

psitif signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir siswa. Korelasi variabel 

X dengan variabel Y dilihat pada tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

Kategori Skor f % 

SangatBaik ≥ 135 14 8.64 

Baik ≥ 114 s/d < 135 40 24.69 

CukupBaik ≥ 94 s/d <114 48 29.63 

KurangBaik ≥ 73,6 s/d < 94 51 31.48 

TidakBaik < 73,6 9 5.56 

Jumlah 162 100,00 
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Tabel 3 

Korelasi dukungan sosial orangtua(X) dengan minat pilihan karir siswa (Y) 

Variabel N r-hitung Sig Ket 

Dukungan Sosial Orangtua  

 

162 

 

 

0,583 

 

 

 

0,000 

 

 

Berkorelasi 
Minat Pilihan Karir Siswa 

 

Berdasarkan tabel 3 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai koefisien korelasi 

antara variabel dukungan sosial orangtua (X) dengan minat pilihan karir (Y) adalah 0,583 dengan sig 

sebesar 0,000. Dapat diketahui r-hitung dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir siswa 

lebih besar dari r-tabel yaitu-hitung sebesar 0,583. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir siswa. Kemudian 

tingkat keeratan hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir siswa berada 

pada kategori sedang. Jadi, terdapat hubungan yang sedang antara dukungan sosial orangtua dengan 

minat pilihan karir siswa. 

Menurut Ginzberg (dalam Crites, 1969:160) “Familial support have contributting to the career 

choice”. Artinya dukungan keluarga memberikan kontribusi dalam pemilihan karir, salah satu 

bentuk dukungan keluarga adalah dukungan sosial. Remaja yang memperoleh dukungan sosial dari 

keluarga, khususnya dari orangtua akan memilki rasa percaya diri dan memiliki pandangan positif, 

sehingga dapat memilih karir dengan baik dan mampu menghindarkan diri dari kesulitan yang 

mungkin muncul dalam proses pilihan karir, sebaliknya juga remaja tidak memperoleh dukungan 

sosial orangtua berkemungkinan mengalami masalah yang mungkin muncul dalam menentukan 

karir. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab V mengenai 

dukungan sosial orangtua dan minat pilihan karir siswa, maka dapat diambil kesimpulanyaitu 

Minat Pilihan Karir 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 6 Padang dilihat dari aspek minat pilihan 

karir secara keseluruhan diperoleh hasil dari pengolahan data keseluruhan berada pada kategori 

rendah. Artinya kecendrungan dari subjek penelitian yang dilihat dari 5 aspek belum memiliki minat 

pilihan karir dengan baik kurang dari 50% siswa. 

Dukungan sosial orangtua 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 6 Padang dilihat dari aspek dukungan 

sosial orangtua secara keseluruhan diperoleh hasil dari pengolahan data keseluruhan berada pada 

kategori cukup baik. Artinya dukungan sosial orangtua yang dilihat dari 4 aspek tidak mendapatkan 

dukungan dengan baik berkisar kurang dari 50%. 

Terdapat hubungan yang positif signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan 

karir siswa. Jadi semakin kurang baik dukungan sosial orangtua maka semakin rendah minat pilihan 

karir yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya semakin sangat baik dukungan sosial orangtua maka 

semakin sangat tinggi minat pilihan karir siswa sehingga karir yang diperoleh siswa akan lebih baik. 
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Kemudian tingkat keeratan hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan minat pilihan karir 

siswa berada  pada kategori sedang. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai filosofis teori 

konseling kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik 

modeling Yang Mulia Bhisma untuk mengembangkan pribadi ungguldalam 

mata kuliah pengembangan pribadi konselor melalui lesson study pada 

mahasiswa semester IV jurusan BK FIP Undiksha. Jenis penelitian ini adalah  

penelitian eksperimen semu (“Quasi Eksperiment”).Jumlah mahasiswa subjek 

penelitian adalah 33 orang mahasiswa yang terdiri dari 19 perempuan dan 14 

laki-laki. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan, hasil 

wawancara, hasil pengisian buku harian, dan hasil pengisian kuesioner. Data 

pribadi unggul dikumpulkan dengan hasil tes. Metode analisis yang digunakan 

adalah uji t-test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

konseling kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik 

modeling Yang Mulia Bhisma terhadap pengembangan pribadi unggul melalui 

lesson study. 

 

Kata Kunci :konseling kognitif, teknik modeling, pribadi unggul, lesson study 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Hasil pengamatan peneliti pada mahasiswa semester IV jurusan BK FIP UNDIKSHA, peneliti 

melihat sebagian mahasiswa yang menunjukkan gejala-gejala seperti menyelesaikan sesuatu dengan 

ceroboh dengan hasil yang kurang memuaskan, membiarkan tugas-tugas yang diberikan dan tanpa 

adanya niat serta usaha untuk menyelesaikannya, menghindari masalah, kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain.  

Namun peneliti juga melihat ada sebagian mahasiswa yang menunjukkan gejala seperti dapat 

menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berhasil, menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha 

diikuti keahlian dan keterampilan, memecahkan masalah yang sulit, mampu melakukan sesuatu 

yang lebih baik dari orang lain.  

Berdasarkan gejala yang ditunjukan oleh mahasiswa di atas, maka mahasiswa tersebut dapat 

dikatakan menunjukkan gejala Pribadi Unggul, (Dharsana, 2007; Botterman, 2005; Neck & Manz, 

2010; Degeng, 2001; Cao Wenxuan, 2001). 

mailto:iketut.dharsana@undiksha.ac.id
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan Pribadi Unggul pada mahasiswa yang 

mengikuti konseling kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang 

Mulia Bhisma melalui lesson study pada mahasiswa semester IV jurusan BK FIP Undiksha. 

Pemecahan masalahyang dilakukan adalah dengan memberikan nilai-nilai filosofis teori konseling 

kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang Mulia Bhisma melalui 

lesson study.The introduction is a little different from the short and concise abstract. The reader needs 

to know the background to your research and, most importantly, why your research is important in 

this context. What critical question does your research address? Why should the reader be interested? 

Metode  

Setting penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Bimbingan Konseling FIP Undiksha yang berlokasi 

di Kampus Tengah Gedung FIP Undiksha Singaraja. Jadwal penelitian ini adalah pada semester 

Genap tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Jumlah 

mahasiswa subjek penelitian adalah 33 orang mahasiswa yang terdiri dari 19 perempuan dan 14 laki-

laki. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pengisian 

buku harian, dan hasil pengisian kuesioner. Data pribadi unggul dikumpulkan dengan hasil tes. 

Metode analisis yang digunakan adalah uji t-test. 

Prosedur Penelitian ini adalah menyusun rencana, treatment dengan RPBK klasikal, bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Dilanjutkan dengan pemberian pre-test, 

kemudian pembentukkan kelompok, melaksanakan treatment selama 8 kali pertemuan. Selama 

treatmen tersebut dilakukan penilaian proses dengan menggunakan buku harian yang disiapkan 

dalam RPBK tersebut diatas. Selanjutnya adalah memberikan post-test pada kelompok eksperimen 

dan kelompok control. 

Kajian Teori 

Pribadi Unggul 

Pribadi Unggul pada mahasiswa BK FIP Undiksha memang ditempa dalam mata kuliah 

pengembangan pribadi konselor sehingga mencapai standar-standar konselor yang diharapkan 

(Dharsana, 2015); Lestari, 2015). Pribadi Unggul seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus 

dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan 

keprofesionalitasnya(Sastrawan, 2016). Syarat petugas bimbingan, dalam hal ini adalah seorang 

konselor di sekolah diantaranya adalah sifat kepribadian konselor(Hidayat, 2017). Seorang konselor 

harus memiliki kepribadian yang baik(Dariyo, 2004; Rakhmawati, 2015). Kepribadian konselor sangat 

berperan dalam usaha membantu mahasiswa untuk tumbuh(Dharsana, 1997;Sutjiato, 2015; Arifin & 

Zaini, 2014). Banyak penelitian telah dilakukan oleh sejumlah ahli tentang ciri-ciri khusus yang 

dibutuhkan oleh seorang konselor. Sifat-sifat kepribadian konselor diantaranya adalah sebagai 

berikut (Dharsana, 2016):  

Pribadi Unggul seorang konselor adalah pribadi yang intelegen, memiliki kemampuan berpikir 

verbal dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecahkan masalah secara logis dan 

persetif(Dharsana, 2016; Hidayati, 2014; Simbolon, 2014). Konselor menunjukkan minat kerjasama 

dengan orang lain, disamping seorang ilmuwan yang dapat memberikan pertimbangan dan 

menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individual dan social(Dharsana, 2016; 

Tampubolon, 2007; Moleong, 1999). 

Pribadi Unggul seorang konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan 

tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang 

ditentukan oleh kode etik profesionalnya(Dharma, 2014; DI ERA, n.d.; Sriwati, 2014; Ginting, 2003). 

Pribadi Unggul seorang konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya sebab nilai-nilai 

ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara 

umum(Gunawan, 2012; Gainau, 2009; Muarifah, 2012). 



I Ketut Dharsana 
Pengembangan Pribadi Unggul Melalui Konseling Kognitif dengan Teknik Modeling Basudewa Krisna dan yang Mulia Bisma 

179 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Pribadi Unggul seorang konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-

masalah yang mendua dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang kurang 

menentu tersebut tanpa terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya(Wahyudi, 2017; 

Munir, 2012; Yandri, 2016). 

Pribadi Unggul seorang konselor cukup luwes untuk memahami dan memperlakukan secara 

psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa konseli menyesuaikan dirinya(Yandri, 2016; 

Hidayati, 2014; Lubis, 2014). Komunikasi. Situasi konseling menuntut reaksi yang kuat dari pihak 

konselor, yaitu konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman konseli(Adi, 

2013; Surya, 2009). Bentuk reaksi ini sangat diperlukan oleh konseli karena dapat membantu konseli 

melihat perasaanya sendiri(Abu, Mahmud, & Amat, 2008). 

Pribadi Unggul seorang konselor berupaya meningkatkan kopetensi akademik dan profesional 

diri atas dasar konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dimaksud, sosok utuh kompetensi 

konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional sebagai satu 

keutuhan(Redjeki, 2014; Abubakar, 2010). Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah 

(scientific basic) (Wardani, 2014)dan kiat (arts) pelaksanaan layanan profesional bimbingan dan 

konseling(BK & HAFID, 2007). Landasan ilmiah inilah yang merupakan khasanah pengetahuan dan 

keterampilan yang digunakan oleh konselor (enabling competencies)(Ambarwati, Muis, & Susanti, 

2013) untuk mengenal secara mendalam dari berbagai segi kepribadian konseli yang dilayani, seperti 

dari sudut pandang filosofis, pedagogis, psikologis, antropologis, dan sosiologis. Landasan-landasan 

tersebut dipergunakan untuk mengembangkan berbagai program, sarana dan prosedur yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling(Wibowo & Tadjri, 2013), 

baik yang berkembang dari hasil-hasil penelitian maupun dari pencermatan terhadap praksis di 

bidang bimbingan dan konseling termasuk di Indonesia, sepanjang perkembangannya sebagai 

bidang pelayanan profesional(Pramesti Ayuningtyas, 2015).  

Menurut Dharsana, (2015) Pribadi Unggul adalah diri seseorang yang mampu mengerjakan tugas-

tugas dengan baik, mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berhasil, mampu menyelesaikan 

masalah yang sulit, dan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Dalam hal ini 

Pribadi Unggul mengandung tiga indicator yakni: 1) mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik, 

2) mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berhasil, 3) mampu menyelesaikan masalah yang 

sulit, dan 3) mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain(Edwards, 1959). 

Pribadi Unggul seorang konselor mengandung arti yaitu berprilaku yang mencerminkan dirinya 

dan berbeda dari orang lain, kuat pendiriannya, tidak mudah goyah dan tidak mudah berpengaruh 

oleh orang lain(Harun, Ibrahim, & Iskandar, n.d.). Menampilkan diri sesuai adat, budaya dan 

kebiasaan leluhur atau bangsanya. Unggul mengandung arti yaitu berbeda dengan yang lain, dan 

menjadi yang nomer satu (Dharsana, 2015). 

Pribadi Unggul sangat diharapkan dapat tercipta pada diri masing-masing mahasiswa, maka dari 

itu seorang pendidik dalam hal ini dosen dapat menjadi faktor dalam menentukan Pribadi Unggul(H. 

Surya, 2010). Dengan menerapkan nilai-nilai filosofis konseling kognitif dengan teknik modeling 

Basudewa Krisna pada setiap proses perkuliahan, diharapkan dapat memupuk dan membentuk 

kepribadian yang unggul pada diri masing-masing mahasiswa (Dharsana, 2017). 

Menjadi pribadi yang unggul adalah jalan terbaik untuk menuju hidup yang sukses dan 

berhasil(Santoso, 2004). Karena dengan menjadi pribadi yang unggul berarti kita siap membayar 

sebuah harga dari banyak berbagai keberhasilan. Mereka yang berPribadi Unggul selalu memiliki 

kualitas dan kelas nomor satu dalam berbagai hal untuk menghasilkan karya-karya terbaik(Hendri, 

2010). Mereka terbiasa untuk bersikap profesional, tenang, cakap dan memuaskan dalam hasil saat 

dituntut untuk bekerjasama. Pribadi yang unggul adalah pribadi yang sukses(Gulo, 2008). 

Teori Konseling Kognitif 
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Menurut Dharsana (2014:98) Konseling kognitif adalah sebuah proses pendekatan informasi pada 

konseli dengan tujuan untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan berpikir yang keliru(Hartati, 2012; 

Suhariyanti & Pinilih, 2015). Konseling kognitif lebih menekankan arti penting proses internal, mental 

manusia(Ulwiyah, 2015). Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia tampak tak 

dapat diukur dan diterangkan tanpa melihat proses mental yakni: motivasi, kesengajaan, keyakinan, 

dan sebagainya(Kusumabangsa, 2016). Teori kognitif menekankan pada pentingnya apa yang kita 

pikirkan dan bagaimana kita meyakini perkembangan kepribadian(Dewi, 2012). 

Kognitif memandang konseli merupakan individu yang dapat membangun struktur kognitif 

secara aktif dalam interaksinya dengan lingkungan dan menentukan pilihan keputusannya sangat 

ditonjolkan. Kemudian, Burns (Dharsana, 1997: 17) mengemukakan bahwa: “Pengubahan kognitif 

mengacu kepada pengubahan pernyataan diri dan label-label yang dinyatakan individu terhadap 

situasi yang dihadapinya.”(Mukhid, 2009) 

Cormier dan Cormier (Dharsana, 1997: 29), mendefinisikan perubahan kognitif sebagai berikut: 

“Cognitive modification is a strategy continues to be used frequently, often in conjuction with other 

techniques.” artinya sebagai suatu proses, pengubahan kognitif hendaknya digunakan secara terus-

menerus dan penggunaan teknik bersama-sama (kombinasi) agar dapat mencapai perubahan kognitif 

dari berbagai sisi(Zimmerman & Risemberg, 1997; Hanif, Ibrohim, & Rohman, 2016). 

Perubahan kognitif terjadi karena adanya pemaknaan yang muncul dalam pikiran konseli itu 

sendiri diantara sesi-sesi konseling(Suparno, 2001). Dalam hal ini, konseli berusaha menggunakan 

strategi pengubahan kognitif dengan mengarahkan perubahan persepsi, perhatian, diskriminasi, dan 

generalisasinya agar terjadi perubahan terhadap pernyataan terdahulunya(I. Gunawan & Palupi, 

2016).  

Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa teori konseling kognitif merupakan 

pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini 

dengan proses pendekatan informasi pada konseli dengan tujuan untuk mengoreksi kebiasaan-

kebiasaan berpikir yang keliru. 

Teknik Modeling 

Dharsana, (2015) mendefinisikan modeling sebagai proses belajar melalui observasi dimana 

tingkah laku dari seorang individu atau kelompok, sebagai model, berperan sebagai rangsangan bagi 

pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang 

mengobservasi model yang ditampilkan(Widyastuti, 2009; Rahmi, 2015; Nurfidia, 2017; Suarni, Putri, 

& Ps, 2014).  

Senada dengan itu, menurut Bandura teknik modeling merupakan observasi permodelan, 

mengobservasi seseorang lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, 

kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk bertindak(Adawiyah, 2012). Bandura juga menegaskan 

bahwa modeling merupakan konsekuensi perilaku meniru orang lain dari pengalaman baik 

pengalaman langsung maupun tidak langsung, sehingga reaksi-reaksi emosional dapat dimunculkan 

(Dharsana, 2013). 

Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud dengan teknik modeling dalam penelitian ini 

adalah suatu cara yang diberikan dengan mengobservasi permodelan, mengobservasi seseorang 

lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk ide dan tingkah laku, kemudian dijelaskan sebagai 

panduan untuk bertindak. 

Teknik Modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang Mulia Bhisma memiliki nilai 

filosofis sebagai proses belajar melalui observasi dimana tingkah laku dari model Basudewa Krisna, 

berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku yang menunjukkan 

Pribadi Unggul diri sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model yang 

ditampilkan (Dharsana, 2016). 

Basudewa Krisna dan Bisma 
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Basudewa Krisna adalah tokoh yang termasuk figur sentral dan banyak memberikan teladan 

moral.” Basudewa Krisna Yang Agung” demikian julukan untuk Basudewa Krisna. Basudewa Krisna 

adalah sosok yang cerdas, arif, juga komitmen terhadap kebenaran serta memiliki pribadi yang 

unggul. Basudewa Krisna berada di pihak Pandawa yang terdiri dari lima pangeran keturunan 

Pandu adalah sosok yang moralis dan komitmen terhadap kebenaran. Untuk alasan inilah Basudewa 

Krisna yang merupakan tokoh sakti mandraguna nan kharismatik ini berada di pihak Pandawa Lima. 

Basudewa Krisna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umatHindu, berwujud pria berkulit 

gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis 

dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang 

ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia 

adalah putra kedelapan Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan 

mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara (inkarnasi) Dewa Wisnu kedelapan 

di antara sepuluh awatara Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya 

Waisnawa, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak, atau perwujudan Tuhan itu 

sendiri, dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Kresna, misalnya 

Bhagawatapurana, ia dimuliakan sebagai Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

Bhagawatapurana, ia digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling, 

sedangkan dalam wiracaritaMahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, 

dan berwibawa. Selain itu ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat 

Hindu meyakini Bhagawadgita sebagai kitab yang memuat kotbah Kresna kepada Arjuna tentang 

ilmu rohani. Kisah-kisah mengenai Kresna muncul secara luas di berbagai ruang lingkup agama 

Hindu, baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Berbagai tradisi menggambarkannya dalam 

berbagai sudut pandang: sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan Yang 

Mahakuasa. Kehidupan Kresna dibahas dalam beberapa susastra Hindu, yaitu Mahabharata, 

Hariwangsa, Bhagawatapurana, dan Wisnupurana. 

Sedangkan Bisma adalah sosok berwibawa yang sangat idealis, taat tradisi, loyal dan komitmen 

terhadap kebenaran. Demi menjaga Dinasti Kuru, ia bersumpah untuk membujang seumur hidupnya 

dan mengabdikan diri untuk menjaga dinasti ini. Ketika Dinasti Kuru melahirkan Pandawa dan 

Kurawa, Bisma berada di pihak Pandawa. Bisma berharap Pandawalah yang nantinya akan 

memimpin tahta Hastinapura, memimpin Dinasti Kuru. 

Lesson Study 

Lesson study adalah suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang awal mulanya 

berasal dari Jepang.Kata atau istilah Jepang untuk ini adalah “Jugyokenkyu” (Yoshida, 1999). Lesson 

Study ini mulai dipelajari di Amerika sejak dilaporkan hasil Third International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) pada tahun 1996.Dalam laporan TIMSS itu siswa Jepang, punya rangking 

tinggi dalam matematika dan diduga salah satu faktor pendukungnya adalah jugyokenkyu tersebut 

(Wang-Iverson, 2002).Orang Amerika menyebutkan sebagai Lesson Study.Sampai saat ini istilah 

indonesianya belum lazim dipakai karena sudah terlanjur lebih disukai penyebutan dengan istilah 

bahasa inggrisnya. Menurut Wang-Iverson (2002) kata “lesson” ini meliputi tidak hanya berupa 

deskripsi mengenai apa yang akan diajarkan selama satu jangka waktu tertentu, tetapi meliputi hal-

hal yang jaul lebih banyak lagi. 

Lesson Study adalah suatu bentuk utama peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan 

keprofesionalan guru yang dipilih oleh guru-guru Jepang. Dalam melaksanakan Lesson Study, guru-

guru secara kolaboratif 1) mempelajari kurikulum, dan merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan 

pengembangan siswanya (pengembangan kecakapan hidupnya), 2) merancang pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tersebut, 3) melaksanakan dan mengamati suatu research lesson (“pembelajaran 

yang dikaji”) untuk kemudian 4) melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji 

dan menyempurnakannya, dan merencanakan pembelajaran berikutnya Lewis, Perry, dan Murata 

(2006) menggambarkan Daur Kaji Pembelajaran (Lesson Study Cycle) seperti Gambar 1 berikut. 
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Menurut Styler dan Hiebert (dalam Sparks, 1999) Lesson Study adalah suatu proses kolaboratif di 

mana sekelompok guru mengidentifikasi suatu masalah pembelajaran, merancang suatu scenario 

pembelajaran (yang meliputi kegiatan mencari buku dan artikel mengenai topik yang akan 

dibelajarkan), membelajarkan siswa sesuai skenario (salah seorang guru melaksanakan pembelajaran 

sementara yang lain mengamati), mengevaluasi dan merevisi skenario pembelajaran, membelajarkan 

lagi skenario pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi pembelajaran dan membagi 

hasilnya dengan guru-guru lain (mendiseminasikannya). 

Hasil Dan Pembahasan 

Teori konseling kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang 

Mulia Bhisma melalui lesson study berpengaruh dalam meningkatkanpribadi unggul pada 

mahasiswa semester IV jurusan BK FIP Undiksha, dengan memberikan model yang dikagumi maka 

siswa cenderung meniru prilaku dari model yang memiliki pribadi unggul tinggi dan bila peniruan 

ini terjadi terus menerus maka karakter siswa akan meningkat sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap pribadi unggul, 

yaitu teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang Mulia Bhisma merupakan 

observasi permodelan, mengobservasi seseorang lainnya sehingga seseorang tersebut membentuk  

ide dan tingkah laku,  kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk bertindak. Modeling merupakan 

konsekuensi perilaku meniru model dari pengalaman baik pengalaman langsung maupun tidak 

langsung, sehingga reaksi-reaksi emosional dan rasa takut seseorang dapat dihapuskan. Teknik 

Modeling digunakan untuk memberikan model kepada konseli agar konseli bisa meniru model yang 

diberikan dan dapat merubah perilaku konseli yang kurang efektif dalam berkomunikasi.  

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

konseling kognitif dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang Mulia 

Bhisma melalui lesson study untuk mengembangkanpribadi unggulpada mahasiswa semester IV 

jurusan BK FIP Undiksha. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas didapatkan uji t-Test 

menunjukkan nilai thitung = 3,411 dengan signifikasi 0,01. Maka dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak, 

dan Ha diterima. Jadi dapat diketahui bahwa Terdapat pengaruh konseling konseling kognitif 

dengan teknik modeling Basudewa Krisna dan teknik modeling Yang Mulia Bhisma melalui lesson 

studyteradap pengembangan pribadi unggul. 

Referensi 

Abu, Z., Mahmud, Z., & Amat, S. (2008). Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kebebasan 

Dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Dua Kajian Kes. Jurnal Pendidikan, 33, 107–123. 

Abubakar, I. (2010). Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Dalam Peningkatan Profesionalisme 

Guru Di Mts Negeri Yogyakarta Ii. Skripsi. 

Adawiyah, R. (2012). Pengembangan Model Konseling Behaviour Dengan Teknik Modeling Untuk 

Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Smpn 4 Wanasari Brebes. Jurnal Bimbingan Konseling, 

1(1). 

Adi, K. J. (2013). Esensial Konseling: Pendekatan Traint And Factor Dan Client Centered. 

Penerbitgarudhawaca. 

Ambarwati, R., Muis, S. F., & Susanti, P. (2013). Pengaruh Konseling Laktasi Intensif Terhadap 

Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif Sampai 3 Bulan. Jurnal Gizi Indonesia, 2(1). 

Arifin, S., & Zaini, A. (2014). Dakwah Transformatif Melalui Konseling: Potret Kualitas Kepribadian 

Konselor Perspektif Konseling At-Tawazun. Jurnal Dakwah, 15(1), 137–156. 



I Ketut Dharsana 
Pengembangan Pribadi Unggul Melalui Konseling Kognitif dengan Teknik Modeling Basudewa Krisna dan yang Mulia Bisma 

183 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Bk, B. S. U. G., & Hafid, D. H. (2007). Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling 

Dalam Jalur Pendidikan Formal. 

Botterman, F. (2005). Membentuk Pribadi Unggul: Empat Pilar Utama Membangun Kompetensi 

Profesi Dan Pribadi. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Dariyo, A. (2004). Perencanaan Dan Pemilihan Karir Sebagai Seorang Guru/Dosen Pada Dewasa 

Muda. Jounal Provitae, 200451. 

Degeng, S. (2001). Landasan Dan Wawasan Kependidikan Menuju Pribadi Unggul Lewat Perbaikan 

Kualitas Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. Lp3. Universitas Negeri Malang. 

Dewi, K. S. (2012). Buku Ajar Kesehatan Mental. Lppmp Universitas Diponegoro. 

Dharma, A. (2014). Kinerja Guru Pembimbing Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Kota 

Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dharsana, I. K. (1997). Strategi Modifikasi Kognitif. Bandung. 

Dharsana, I. K. (2007). Dasar-Dasar Konseling Seri 2. Singaraja: Jurusan Bimbingan Dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidika Universitas Pendidikan Ganesha. 

Dharsana, I. K. (2015). Pengembangan Pribadi Konselor. Denpasar. 

Di Era, M. P. H. (N.D.). Penegakan Kode Etik Profesi. 

Edwards, A. L. (1959). Personal Preference Schedule. Psychological Corporation. 

Gainau, M. B. (2009). Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Siswa Dalam Perspektif Budaya Dan 

Implikasinya Bagi Konseling. Jurnal Ilmiah Widya Warta, 33(1), 95–112. 

Ginting, E. D. J. (2003). Hubungan Persepsi Terhadap Program Pengembangan Karir Dengan 

Kompetisi Kerja. 

Gulo, W. (2008). Strategi Belajar Mengajar (Cover Baru). Grasindo. 

Gunawan, H. (2012). Pendidikan Karakter. Bandung: Alfabeta. 

Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2016). Taksonomi Bloom–Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan 

Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian. Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar 

Dan Pembelajaran, 2(2). 

Hanif, H., Ibrohim, I., & Rohman, F. (2016). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Materi 

Plantae Berbasis Inkuiri Terbimbing Terintegrasi Nilai Islam Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Siswa Sma. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 1(11), 2163–2171. 

Hartati, S. (2012). Pendekatan Kognitif Untuk Menurunkan Kecenderungan Perilaku Deliquensi Pada 

Remaja. Humanitas (Jurnal Psikologi Indonesia), 9(2). 

Harun, M., Ibrahim, H., & Iskandar, D. (N.D.). Revitalisasi Nilai Etos Kerja Dalam Hadih Maja 

Sebagai Bahan Ajar Pendidikan Karakter. 

Hendri, E. (2010). Guru Berkualitas: Profesional Dan Cerdas Emosi. Jurnal Saung Guru, 1(2), 1. 

Hidayat, A. (2017). Problematika Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Memberikan Layanan 

Bimbingan Dan Konseling Di Man I Kandangan. 

Hidayati, N. (2014). Implementasi Assessment Kebutuhan Siswa Dalam Penyusunan Program 

Bimbingan Konseling Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan Pekanbaru. Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Kusumabangsa, A. D. (2016). Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas V Sd Negeri Sosrowijayan 

Kota Yogyakarta. Basic Education, 5(3), 169–182. 



I Ketut Dharsana 
Pengembangan Pribadi Unggul Melalui Konseling Kognitif dengan Teknik Modeling Basudewa Krisna dan yang Mulia Bisma 

184 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Lestari, I. (2015). Pengembangan Model Bimbingan Kelompok Berbasis Islami Untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Emosi Siswa Yang Rendah (Penelitian Pada Siswa Sma 2 Bae Kudus). Jurnal Sosial 

Budaya, 6(2), 48–53. 

Lubis, A. (2014). Peranan Guru Pembimbing Dalam Melaksanakan Bimbingan Siswa Underachiever 

Di Sma Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Moleong, L. J. (1999). Metodologi Penelitian. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya. 

Muarifah, A. (2012). Hubungan Kecemasan Dan Agresivitas. Humanitas (Jurnal Psikologi Indonesia), 

2(2), 102–112. 

Mukhid, A. (2009). Self-Efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial Dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan). Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 4(1). 

Munir, M. M. (2012). Pengaruh Bimbingan Konseling Terhadap Pembentukkan Kepribadian Siswa 

Kelas X Man 2 Tulungagung. 

Neck, C. P., & Manz, C. C. (2010). Mastering Self-Leadership: Empowering Yourself For Personal 

Excellence. Pearson. 

Nurfidia, A. N. (2017). Menumbuhkan Sikap Empati Siswa Dengan Menggunakan Metode Role 

Model Dalam Pembelajaran Ips (Penelitian Tindakan Kelas Di Smp 44 Bandung Di Kelas Vii A). 

International Journal Pedagogy Of Social Studies, 1(1), 29–46. 

Pramesti Ayuningtyas, P. (2015). Evaluasi Kinerja Konselor Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Se-

Kabupaten Bantul. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Rahmi, S. (2015). Pengaruh Pendekatan Perilaku Kognitif Terhadap Tingkat Penyesuaian Diri Siswa 

Di Kelas Vii Smp Negeri 29 Makassar. Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling Vol No. 

Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak. Bimbingan Konseling Islam, 6, 1–18. 

Redjeki, S. (2014). Pengembangan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Dan Konseling. Pawiyatan, 

20(3). 

Santoso, E. J. (2004). The Art Of Life Revolution. Elex Media Komputindo. 

Sastrawan, K. B. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

Jurnal Penjaminan Mutu, 2(2), 65–73. 

Simbolon, N. (2014). Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Dan Kemampuan Verbal Terhadap 

Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Siswa Sma Negeri 14 Dan 21 Medan. Jurnal Cakrawala 

Pendidikan, 2(2). 

Sriwati, N. K. (2014). Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Dan Kepuasan Auditee Persepsian Di 

Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Ekomen, 14(2). 

Suarni, N. K., Putri, D. A. W. M., & Ps, S. (2014). Efektivitas Konseling Behavioral Teknik Penguatan 

Positif Dan Teknik Pencontohan Untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Antarpribadi 

Siswa Kelas Vii Smp Laboratorium Undiksha Singaraja Semester Genap Tahun Pelajaran 

2013/2014. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling, 2(1). 

Suhariyanti, E., & Pinilih, S. S. (2015). Efektifitas Latihan Perilaku Asertif Dalam Mencegah Kekerasan 

Pada Anak. Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan. 

Suparno, P. (2001). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Kanisius. 

Surya, H. (2010). Jadilah Pribadi Yang Unggul. Elex Media Komputindo. 



I Ketut Dharsana 
Pengembangan Pribadi Unggul Melalui Konseling Kognitif dengan Teknik Modeling Basudewa Krisna dan yang Mulia Bisma 

185 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Surya, M. (2009). Inovasi Bimbingan Dan Konseling: Menjawab Tangangan Global. Makalah 

Disampaikan Dalam Konvensi Nasional Abkin Xvi Tgl, 15–17. 

Sutjiato, M. (2015). Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Dengan Tingkat Stress Pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Jikmu, 5(1). 

Tampubolon, B. D. (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan Sni 19-9001-2001. Jurnal Standardisasi, 

9(3), 106–115. 

Ulwiyah, N. (2015). Landasan Psikologi Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam. Religi: Jurnal 

Studi Islam, 6(1), 76–99. 

Wahyudi, A. (2017). Character Education: Literatur Study Religious Tolerance Character. In Prosiding 

Seminar Nasional Bimbingan Konseling (Vol. 1, Pp. 49–56). 

Wardani, I. (2014). Teknik Penulisan Karya Ilmiah. 

Wibowo, D. M. L. M. E., & Tadjri, I. (2013). Pengembangan Modul Bimbingan Karir Berbasis 

Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Siswa. Jurnal Bimbingan 

Konseling, 2(1). 

Widyastuti, E. S. A. (2009). Personal Dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap 

Hubungan Seks Pranikah. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 4(2), 75–85. 

Yandri, H. (2016). Kepribadian Konselor Dan Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah. Tarbawi, 1(1). 

Zimmerman, B. J., & Risemberg, R. (1997). Becoming A Self-Regulated Writer: A Social Cognitive 

Perspective. Contemporary Educational Psychology, 22(1), 73–101. 

 



 
  

 
hfjh 

        
         

       
 

 

186 
  

PROCEEDINGS | ICES 2017 

International Counseling and Education Seminar 

The Responsibility of Counselor and Educator in Millennium Era 

http://bk.fip.unp.ac.id/ices2017 |pp: 190-192 

Layanan Konseling dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Anak Panti Asuhan 

 

Triave Nuzila Zahri 

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia | triavenuzila@gmail.com 
 

 

Abstrak 
Panti asuhan merupakan salah satu lembaga yang didirikan pemerintah 

ataupun kelompok organisasi dalam membantu anak yatim/piatu/yatim piatu 

ataupun anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun 

dalam pencapaian pendidikan. Diharapkan anak panti asuhan mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mereka dapat berkembang 

secara optimal. Namun kenyataannya masih adanya anak panti asuhan yang 

kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya.  Mereka 

cenderung malu-malu dalam berbicara atau berpendapat. Hal ini dapat diatasi 

dengan peningkatan rasa percaya diri anak panti asuhan melalui layanan 

konseling. 

 

Kata Kunci:Anak panti asuhan, kepercayaan diri, layanan konseling. 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 
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Pendahuluan 

Panti asuhan memiliki peranan penting bagi perkembangan anak yang menjadikan panti asuhan 

sebagai temapt tinggalnya. Menurut Depsos RI (2004:4), Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu 

lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak 

terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, 

mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat dan memadai 

bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan 

nasional. 

Anak yang tinggal di panti asuhan masih sulit untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Padahal 

kepercayaan diri perlu dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupannya. Menurut Hakim 

(2005:6) rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan 

yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai 

tujuan di dalam hidupnya. 

Layanan konseling membantu anak panti asuhan dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Salah satu layanan konseling yang dapat digunakan adalah layanan bimbingan kelompok. Menurut 

Sukardi (2008:64) bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah 
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individu secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari 

pembimbing/ konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hariserta untuk 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Hakikat Panti Asuhan 

Pada masa sekarang, keberadaan panti asuhan menjadi hal yang bermanfaat. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak diartikan sebagi 

rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, 

yatim piatu, dan juga termasuk anak terlantar. Menurut Kepmensos No. 15, Panti asuhan atau 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

Panti asuhan bertujuan membantu mengembangkan potensi anak panti, baik dalam bidang 

pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.Tujuan panti asuhan berdasarkan Departemen 

Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu: 

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja social kepada anak terlantar 

dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta 

mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup 

layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan  masyarakat. 

2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan social anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-

manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang 

mampu menopang hidupnya dan  hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada 

anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. 

Hakikat Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri berasal dari kata percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa percaya diri 

dibutuhkan oleh setiap individu agar individu mampu mengaktualisasikan diri. Menurut Setiawan 

(2014:14)Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, dimana individu dapat 

mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya 

untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya. 

Individu yang memiliki kepercayaan diri, akan menunjukkan beberapa hal dalam perilakunya. 

Fatimah (2010:149-150) mengemukakan terdapat 7 karakteristik individu yang mempunyai rasa 

kepercayaan diri yaitu: (1) percaya akan kompetensi/kemampuan diri, hingga tidak membutuhkan 

pujian, pengakuan, penerimaan, atau hormat orang lain, (2) tidak terdorong untuk menunjukkan 

sikap konformis demi diterima orang lain atau  kelompok, (3) berani menerima penolakan orang lain 

berani menjadi diri sendiri, (4) punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya 

stabil), (5) memiliki internal Locus of Control(memandang keberhasilan atau kegagalan, bergantung 

pada usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung 

mengharap bantuan orang lain), (6) mempunnyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, 

orang lain, dan situasi diluar dirinya, dan (7) memiliki harapan yang relalistik terhadap diri sendiri, 

sehingga ketika harapan itu terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang 

terjadi. 

Kepercayaan diri tidak serta merta langsung tumbuh di dalam diri individu. Ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan oleh individu dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Menurut Setiawan 

(2014:40) terdapat 6 cara untuk membangun rasa kepercayaan diri, yaitu: (1) Bergaul dengan orang-

orang yang memiliki rasa percaya diri dan berpikiran positif, (2) Mengingat kembali saat merasa 

percaya diri, (3) Sering melatih diri, (4) Mengenali diri sendiri yang lebih baik lagi, (5) Jangan terlalu 

keras pada diri sendiri, dan (6) Jangan takut mengambil resiko. 
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Layanan Konseling dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Layanan konseling bertujuan membantu mengentaskan permasalahan yang dialami individu. 

Salah satu jenis layanan konseling yang dapat digunakan konselor dalam membantu meningkatkan 

kepercayaan diri anak panti asuhan adalah layanan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno& Erman 

Amti (2005:178) bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok bertujuan agar siswa dapat melatih kemampuan berkomunikasi 

dan melatih diri untuk berani mengemukakan pendapat. Selain itu Sukardi (2008:67) mengemukakan 

manfaat bimbingan kelompok sebagai berikut: 

1. Diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi 

disekitarnya. 

2. Memiliki pemahaman yang obyektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka 

bicarakan. 

3. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang 

berhubungan dengan hal-hal yang mereka  bicarakan dalam kelompok. Menyusun program-

program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan dukungan terhadap 

yang baik. 

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung  untuk membuahkan  hasil sebagaimana 

yang mereka programkan semula. 

Topik yang dibahas dalam layanan bimbingan kelompok adalah topik tugas. Topik tugas berarti 

topik yang telah ditentukan oleh konselor sebagai pemimpin kelompok. Pada bimbingan kelompok 

untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri anak panti asuhan, topik tugasnya adalah 

peningkatan kepercayaan diri. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilakukan dalam 4 tahapan, 

yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan penutup. Melalui layanan bimbingan kelompok 

diharapkan anak panti asuhan menjadi lebih percaya diri dalam kehidupannya sehari-hari. 
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Abstrak  
Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah 

warahmah. Kenyataannya perilaku lesbian atau perempuan menyukai sesama jenis 

sedang berkembang dalam masyarakat seperti yang banyak di kabarkan saat ini melalui 

media massa. Faktor penyebab perilaku lesbian  dilihat dari faktor latar belakang 

keluarga, kondisi lingkungan pergaulan serta pemahaman 

terhadap nilai agama dan norma yang berlaku dimasyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus. Subjek dalam 

penelitian ini berjumlah tiga orang. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

pedoman wawancara dan observasi.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab perilaku lesbian pada subjek 

penelitian diantaranya (1) Karena kondisi latarbelakang keluarga yang kurang harmonis, 

(2) Karena pengaruh lingkungan pertemanan, (3) Karena kurangnya pemahaman dan 

ketidakingintahuan terhadap nilai agama dan norma yang berlaku di masayarakat. 
 

Kata Kunci: Lesbian  
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Abstrak 
Penelitian ini didasarkan atas permasalahan mencegah dampak negatif seks 

bebas, di lingkungan sekolah, permasalahan penelitian ini adalah ”Bagaimana 

pengetahuan siswa tentang mencegah dampak negatif seks bebas?” Metode 

penelitian yang digunakan True experimental design dengan bentuk pretest-

posttest Control Group Design. Dengan sampel kelas eksperimen yaitu X-2 

sebanyak 10 siswa dan kontrol yaitu kelas X-3 sebanyak 10 siswa sehingga 

jumlah sampel 20 siswa. Data ini di analisis dengan menggunakan rumus 

Wilcoxon Signed Ranks Test dan Kolmogorov Smitnov Z dengan bantuan SPSS 

versi 20.00. Hasil temuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

terdapat peningkatan yang signifikan antara hasil pretest kontrol dan posttest 

eksperimen. Rata-rata variabel mencegah dampak negatif seks bebas sebesar 

124.4000 (posttest eksperimen) sedangkan kelas kontrol 116.1000 (posttest 

kontrol) ini terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Hasil pengolahan data, 

menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat 

meningkatkan mencegah dampak negatif seks bebas siswa kelas X SMA Negeri 

4 Padangsidimpuan.  

 

Kata Kunci: Layanan bimbingan kelompok, seks bebas.  
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Pendahuluan 

Latar belakang dalam kehidupan manusia selalu terjadi perkembangan zaman, perkembangan 

zaman tersebut mempengaruhi nilai nilai sosial yang merupakan bagian dari masyarakat. Nilai-nilai 

sosial yang terpengaruh oleh perkembangan zaman tersebut meyebabkan perubahan sosial. Pada 

saat ini bukan hanya perkembangan zaman saja yang mempengaruhi perubahan sosial tetapi 

globalisasi juga turut campur dalam mempengaruhi proses perubahan sosial tersebut.  

Masyarakat Indonesia pada saat ini belum dapat menyaring budaya-budaya yang masuk dari 

luar, sehingga banyak masyarakat kita yang terpengaruh oleh budaya pendatang yang kebanyakan 

berasal dari barat. Sebagai contoh kebudayaan free sex itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan di masa depan mampu 

meneruskan kepemimpinan bangsa ini agar lebih baik. Dalam mempersiapkan generasi muda juga 

mailto:khairul.amri@um-tapsel.ac.id
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sangat tergantung kepada kesiapan masyarakat yakni dengan keberadaan budayanya. Pelajar tentu 

mengetahui apa itu seks, namun pengetahuan mereka tentang seks hanya sekedar tahu saja namun 

tidak dapat memahaminya mendalam apa seks itu sesungguhnya. Itu semua tidak dapat terlepas dari 

pengaruh oleh prilaku hal negatif yang di karenakan hal–hal yang bersifat pornografi dengan 

pesatnya perkembangan teknologi, ikut berkembang juga remaja remaja di Indonesia ada yang 

menjurus ke hal positif dan juga ke hal negatif, contoh dampak negatifnya adalah sek bebas. 

Secara ringkas mengatakan bahwa seks ini adalah istilah lain dari jenis kelamin yang 

membedakan antara pria dan wanita, jika kedua jenis ini bersatu,maka disebut prilaku seks 

sedangkan perilaku seks diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menyatakan cinta dan menyatukan 

kehidupan secara intim. 

Perilaku seks sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma budaya yang berlaku dalam masyarakat, 

setiap golongan masyarakat memiliki persepsi dan batas kepentingan tersendiri terhadap perilaku 

seks, saat remaja merupakan saat yang paling rentan, pada saat remaja emosi seseorang berusaha 

tampil lebih baik dari pada orang lain . 

Bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk 

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat.Pengertian di atas menekankan 

pada kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana 

untuk mengambil keputusan. 

Metode 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.Dalam penelitian 

kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas.Berdasarkan latar belakang masalah, 

batasan masalah serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,maka 

penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian eksperimen.Penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang terkontrol secara ketat. 

Terdapat empat bentuk desain penelitian eksperimen yaitu: Pre Eksperimen Design, True 

Eksperimental Design, Factorial Design, dan Quasi Eksperimental. 

1. Rancangan Pre Eksperimen Design, design ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-

sungguh karena masih terdapat variable luar yang berpengaruh terhadap terbentuknya variable 

dependen 

2. True Eksperimental Design, merupakan eksperimen yang betul-betul, karena dalam design ini, 

peneliti dapat mengontrol semua variable luar yang mempengruhi jalannya ekperimen. 

3. Factorial Design, merupakan modifikasi dari design True Eksperimental Design yaitu dengan 

memperhatikan kemungkinan adanya variable moderator yang mempengaruhi perlakuan 

terhadap hasil variable dependen. 

4. Quasi Eksperimental, merupakan desain eksperimen yang merupakan penngembangan dari True 

Eksperimental Design yang dilaksanakan. 

Adapun metode penelitian ini adalah True Eksperimental Design yaitu peneliti dapat mengontrol 

semua variable luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.Dengan demikian validitas internal 

(kualitas pelaksanaan rangcangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Gambaran penelitian yang akan 

digunakan dalam peneitian ini dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

R O1   X  O2 

R O3   O4 
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Keterangan: 

R = Random 

O1 = Pretest yang diberikan kelompok eksperimen 

O2 = Posttest yang tidak diberikan kelompok eksperimen 

X = Perlakuan (layanan bimbingan kelompok) 

O3  = Pretest yang diberikan layanan bimbingan kelompok kontrol  

O4 = Posttest yang tidak diberi layanan bimbingan kelompok kontrol 

 Dari gambar diatas dapat disimpulkan sebelum dilaksanakan pelatihan diadakan tes 

awal.kemudian diberi pelatihan dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa pelatihan diberi tes 

akhir. Hasil kedua tes dibandingkan, perbedaannya menunjukkan dampak dari pelatihan tersebut. 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 4 Padangsidimpuan  yang 

berjumlah 281 dengan rincian laki-laki 133 orang dan perempuan 158 orang. 

Tabel 1 

Distribusi Siswa Kelas X SMANegeri 4Padangsidimpuan 

Sebagai Populasi Penelitian 

 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

X-1 11 18 29 

X-2 12 18 30 

X-3 17 18 35 

X-4 11 19 30 

X-5 19 17 36 

X-6 16 14 30 

X-7 16 18 34 

X-8 16 18 34 

X-9 15 18 33 

JUMLAH 133 158 281 

Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil pupolasi yang diteliti.Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai penyelidikan yang dapat mewakili 

populasi. 

Teknik pengembilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simpel 

randomsamplingdikatakansimpel (sederhana) karena pengembilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, Adapun sampel 
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yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 siswa pada kelas eksperimen, dan 10 siswa pada kelas 

kontrol yang diambil sesuai dengan berdasarkan jumlah anggota dalam kelompok. 

Tabel 2 

Distribusi Siswa X SMA Negeri 4 Padangsidimpuan Sebagai Sampel Penelitian 

 

Kelas Jumlah Siswa      Jumlah 

Eksperimen 7 3 10 

Kontrol 8 2 10 

Jumlah  20 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan data yang 

ingin dikumpulkan dan variabel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan angket sebagai 

instrumen utamanya untuk teknik pengambilan data di lapangan.Selama pelaksanaan bimbingan 

kelompok, peneliti juga menggunakan metode angket dan observasi dengan menggunakan lembar 

observasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner). Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa angket adalah suatu alat pengumpulan data yang 

berupa pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden sesui dengan topikyang 

diteliti. 

Suatu tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur minat belajar. 

Untuk menafsirkan harga validitas tiap soal maka harga tersebut merujuk ke tabel krtik r product 

moment dengan α = 0,3 jika r hitung > r tabel maka soal valid. Setelah uji coba validitas angket yang 

terdiri dari 35 item menyatakan bahwa angket tersebut valid.Dari hasil penghitungan dengan 

menggunakan SPSS versi 20.00. 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukkan hasil-hasil yang bagus. Untuk 

mendapatkan hasil tersebut yang digunakan adalah teknik ulangan dengan cara yang sama. Untuk 

menguji kesulitan reabilitas peneliti menggunakan SPSS versi 20.00 

Deskripsi Hasil Penelitian Praperlakuan 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian pada siswa kelas X SMA Negeri 4 

Padangsidimpuan sebanyak 20 orang sebagai sampel yang dibagi ke dalam kelompok eksperimen 10 

orang  dan 10 orang kelompok kontrol berdasarkan perhitungan angket mencegah dampak negatif 

sek bebas yang berada pada kategori cukup. 

Secara spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan mencegah dampak negatif 

sek bebasdengan menggunakan layanan bimbingan kelompok.Data-data yang diperoleh adalah hasil 

pretest dan posttest yang berkaitan dengan mencegah dampak negatif sek bebas Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur mencegah dampak negatif sek bebas adalah angket. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dideskripsikan hasil penelitian sebelum (pretest) 

dan setelah diberikan perlakuan (posttest) dimana pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 20.00. 

Hasil dan Pembahasan 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

pemahamansiswa terhadap mencegah dampak negatif sek bebassebelum diberikan perlakuan 

dengan bimbingan kelompok. Adapun hasil pretest yang diperoleh pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak jauh berbeda. Hasil pretesttersebut dianalisis menggunakan pengolahan data 

SPSS versi 20.0. Berikut disajikan kondisi Pemahaman tentang mencegah dampak negatif sek 

bebasmasing-masing siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdasarkan 

perhitungan hasil angket sebelum diberikan perlakuan. 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

pemahaman tentang mencegah dampak negatif sek bebassebelum diberikan perlakuan layanan 

bimbingan kelompok.Pretest dilakukan dengan membagikan instrumen angket yang terdiri dari 35 

item pernyataan berkenaan dengan pemahaman tentang mencegah dampak negatif sek bebas yang 

meliputi mencegah dampak negatif sek bebas. 

Adapun hasil pretest yang diperoleh pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak jauh 

berbeda dan berada pada kategori yang sama. Hasil pretest tersebut dianalisis menggunakan 

pengolahan data SPSS versi 20.0. Berikut disajikan kondisi pemahaman tentang mencegah dampak 

negatif sek bebasmasing-masing siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 3: Kondisi mencegah dampak negatif sek bebas Masing-masing Siswa Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Indikator Kelas Eksperimen Kelas Control 

Pretest Posttest pretest Posttest 

Mencegah 

Dampak 

Negatif 

Seks Bebas 

1. Kurangnya 

perhatian orang tua 
402 471 365 413 

2. Tontonan yang tidak 

mendidik 
312 363 280 365 

3. pergaulan bebas 371 410 339 383 

Jumlah 1085 1244 984 1161 

 

Hasil pembagian kelompok berdasarkan data-data yang didapatkan tersebut, menghasilkan data 

rata-rata tiap-tiap kelompok sebagai berikut: 

Tabel 4: Interval Perbandingan Hasil Interval perbandingan hasil 

No Nilai interval 
Eksperimen Kontrol 

Kategori 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 80-100     Sangat Baik 

2 70-79  71,08   Baik 
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3 60-69 62   66,34 Cukup 

4 50-59   56,22  Kurang 

4 0-49     Gagal 

 

Dilihat dari tabel di atas nilai perbandinganantara pretest-posttest pada eksperimen.Yang terjadi 

adalah nilai dari posttest lebih tinggi dibandingkan pretest. 

Pembahasan 

Perbedaan pada mencegah dampak negatif seks bebas  pada kelompok eksperimen sebelum 

pretest dan sesudah posttest mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok.Sesuai dengan hasil 

penelitian yang terlihat pada tabel 4.1,dari skor yang diperoleh masing-masing indikator mengalami 

peningkatan pada mencegah dampak negatif seks bebas sesudah diberikan perlakuan layanan 

bimbingan kelompok pada kelompok eksperimen. 

Hasil dari pengujian hipotesis diperoleh bahwa peningkatan pencegahan dampak negatif seks 

bebas dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Sehingga terbukti 

bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan mencegah dampak negatif seks bebas 

Peningkatan hasil pretest dan posttest disebabkan karena perlakuan layanan bimbingan kelompok 

yang diberikan oleh peneliti. Melalui layanan bimbingan kelompok siswa merasa dibutuhkan, siswa 

bebas mengemukakan pendapat, siswa bsa menjalin hubungan dengan sesama anggota kelompok, 

dan siswa tidak merasa sendiri lagi. Siswa yang megikuti layanan bimbingan kelompok banyak 

memperoleh hal baru.Kemudian dapat diketahui melalui informasi yang diterima siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok yang diterima siswa dapat menambah wawasan bagi mereka agar 

dapat menyusun rencana khususnya dalam meningkatkan perkembangan sosial siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan kelompok merupakan 

media bagi siswa untuk mengembangkan diri dan memperoleh informasi, yang kemudian informasi 

tersebut akan dipergunakan untuk menyusun rencana dan membuat keputusan dalam 

kehidupannya serta mampu secara pribadi berfikir lebih terarah khususnya untuk dapat 

meningkatkan tentang mencegah dampak negatif seks bebas. Berdasarkan hal tersebut maka 

mencegah dampak negatif seks bebas dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan bimbingan 

kelompok. 

Kesimpulan 

Kesimpulan umum yang dapat diambil dari penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok 

dan layanan informasi sama sama efektif untuk meningkatkan pencegahan dampak negatif seks 

bebas. Secara khusus penelitian ini disimpulkan. 

1. Terdapat peningkatan pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok  

2. Terdapat peningkatan pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok 

3. Terdapat ekfektifitas yang signifikan pada bimbingan kelompok pada kelompok eksperimen  
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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya siswa yang melanggar disiplin 

sekolah, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat disiplin dalam 

keluarga, disiplin diri siswa di sekolah dan hubungan antara disiplin dalam 

keluarga dengan disiplin diri siswa di SMA Negeri Kota Padang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional. Populasi penelitian 

adalah siswa kelas X dan XI SMA Negeri Kota Padang. Sampel dipilih 

berdasarkan teknik proporsionate random sampling.  Data dikumpulkan  dengan  

menggunakan  angket. Untuk melihat hubungan antara kedua variabel 

digunakan teknik Pearson Product Moment Correlation. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa disiplin dalam keluarga berada pada kategori 

baik, disiplin diri siswa di sekolah berada pada kategori sangat baik, dan 

terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara disiplin dalam keluarga 

dengan disiplin diri siswa di sekolah dengan korelasi tinggi. Besar koefisien 

korelasi yaitu r =0.665 dan taraf signifikansi 0.05. 

 

Kata Kunci: Disiplin Dalam Keluarga, Disiplin Diri Siswa. 
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Pendahuluan 

Disiplin berasal dari bahasa latin “Disiplina” yang merujuk kepada kegiatan belajar dan mengajar.  

Disiplin  adalah  suatu  yang berkenaan dengan pengendalian diri terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Aturan-aturan tersebut mencakup segala macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu siswa 

agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Menurut Thantawy R 

(dalam Yulita Rintyastini dan Suzy Yulia Charlotte, 2006:56) Disiplin lebih ditekankan pada siswa di 

sekolah melalui ketaatan dan kepatuhan siswa kepada peraturan dan tata tertib sekolah. Disiplin 

berkaitan erat dengan ketaatan atau kepatuhan pada tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah 

atau di masyarakat. Di dalam keluarga, pendidikan disiplin    dapat    diartikan    sebagai    metode 

bimbingan orangtua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. 

Disiplin     berkaitan     dengan     latihan memperkuat, terutama ditekankan pada pikiran dan  

watak  untuk  menghasilkan  kendali  diri, dan kebiasaan untuk patuh. Disiplin dalam kaitannya 

dengan koreksi atau sanksi terutama diperlukan dalam suatu lembaga yang telah mempunyai tata 

tertib yang baik. Bagi yang melanggar tata tertib dapat dilakukan dua macam tindakan, yaitu berupa 
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No Pelanggaran disiplin Jumlah 

1 Datang     terlambat     ke 
sekolah 

93 orang 

2 Meninggalkan kelas saat 
pelajaran      berlangsung 
(Cabut) 

27 orang 

3 Atribut    sekolah    tidak 
lengkap (nama, 

lambang, nama sekolah) 

56 orang 

4 Baju seragam (baju yang 
dipakai     tidak     
sesuai dengan ketentuan) 

15 orang 

5 Rambut panjang 8 orang 

 

koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi. Menurut Soegeng Prijodarminto (1994:23) 

(dalam Tulus Tu’u 2004:31) “disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan 

dan atau ketertiban”. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku  dalam  kehidupannya.  

Perilaku  itu tercipta  melalui  proses  binaan  melalui keluarga,  pendidikan  dan  pengalaman. 

Adapun fenomena yang   penulis temukan di salah satu SMA di kota Padang masih terdapat 

pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa. Dari data yang diperoleh pada buku laporan piket di 

salah satu SMA Negeri di kota Padang pada bulan Oktober 2016       ditemukan       beberapa       siswa 

melakukan pelanggaran disiplin sekolah. 

Seperti tertera pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

Pelanggaran  Disiplin  di  SMA  Negeri Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku laporan guru piket pada bulan Oktober 2016 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh  peneliti  pada  tanggal  20  Agustus 2016 di SMA 

Negeri kota Padang ditemukan bahwa terdapat beberapa siswa yang belum menyadari akan 

pentingnya kebersihan di sekolah seperti disaat jam istirahat masih ada beberapa siswa yang 

membuang sampah sembarangan, terdapat juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun 

tembok di sekolah, terdapat juga siswa yang melanggar peraturan sekolah seperti siswa yang 

terlambat, siswa yang memakai seragam tidak lengkap, siswa yang   berkeliaran   disaat   jam   

pelajaran, siswa yang ribut disaat jam pelajaran berlangsung, siswa yang cabut disaat jam pelajaran 

berlangsung dan kurangnya kesadaran diri siswa terhadap tata krama dalam menghadapi guru 

seperti tidak menghargai guru di kelas. 

Berdasarkan wawancara oleh peneliti dengan  beberapa  guru  pada  tanggal  20 Agustus   2016   di   

SMA   Negeri   kota Padang, guru mata pelajaran mengatakan terdapatnya siswa yang melanggar 

peraturan sekolah contohnya pada hari Senin pagi banyak ditemukan siswa yang tidak memakai 

seragam lengkap, siswa yang terlambat, pada siswa laki-laki masih ada rambutnya yang panjang. 

Guru piket yang telah melakukan razia mendadak ke setiap   kelas   menemukan   adanya   siswa 

yang  masih  kedapatan  membawa  rokok bagi siswa laki-laki, masih ada yang memakai celana 

sempit dan ikat pinggang yang bergambar serta rambut siswa laki- laki yang masih panjang. 

Selain observasi yang telah diungkapkan di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan lima 

orang siswa di SMA Negeri kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2016, hal ini terungkap dari   

pengakuan   siswa   bahwa   mereka kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya, seperti: 

orangtua tidak menanyakan keadaan siswa di sekolah, membiarkan apa yang dilakukan tanpa 
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Interval 
Koefisien 

Tingkat 
Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

menanyakan kemajuan belajar siswa, tidak membantu dalam mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapi siswa dalam belajar, kurang memberikan penguatan dalam belajar, sehingga siswa tidak 

disiplin dan bertingkah laku sesukanya. 

Dari beberapa fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan Antara 

Disiplin dalam Keluarga dengan Disiplin Diri Siswa Di SMA Negeri Kota Padang”. 

 

Metode  

Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif korelasional yang menguji hubungan sebab akibat 

kedua variabel. Sampel penelitian ini meliputi siswa kelas X  dan  XI di  SMA  Negeri  Kota  Padang 

yang berjumlah 315 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket dengan lima alternatif jawaban, 

yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Cukup Sesuai (CS), Kurang  Sesuai  (KS),  dan  Tidak  Sesuai (TS0. 

Teknik analisis data menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Tulus (2012:20): 

 

P =  x 100 

Keterangan :  

p =  tingkat persentase jawaban 

f  =  frekuensi jawaban responden 

n  = jumlah keseluruhan responden 

Setelah diolah menggunakan teknik analisis statistik sederhana, kemudian menetapkan kriteria 

sikap terhadap belajar siswa dengan merujuk pengolahan kriteria interpretasi skor yang 

dikemukakan oleh Riduwan (2007: 70) dan telah disesuaikan dengan kebutuhan analisis data. 

Selanjutnya pengujian hipotesis untuk melihat hubungan disiplin dalam keluarga (X) dan disiplin 

diri siswa (Y) digunakan rumus korelasi product moment dari pearson, yaitu sebagai berikut:  

rxy  =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    

              √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy
2
 – (Σy)

2
} 

Keterangan: 

rxy = Koefesien Pearson Product Moment Correlation 

∑× = Jumlah skor dalam variabel x 

∑y = Jumlah skor variabel y 

n = jumlah responden 

 

Untuk melihat keeratan hubungan antar variabel, diinterpretasi dengan pendapat Sugiyono 

(2011:231) yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Nilai Korelasi 

Variabel Penelitian 
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Kategori Skor F % 

Sangat Disiplin 117-145 131 41,6 

Disiplin 88-116 176 55,9 

Cukup Disiplin 59-87 8 2,5 

Kurang Disiplin 30-58 0 0,0 

Tidak Disiplin 0-29 0 0,0 

Jumlah 315 100 

 

Kategori Skor F % 
 

Sangat Disiplin 
121- 

150 
 

190 
 

60,3 

Disiplin 91-120 122 38,7 

Cukup Disiplin 61-90 3 1,0 

Kurang Disiplin 31-60 0 0,0 

Tidak Disiplin 0-30 0 0,0 

Jumlah 315 100 

 

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan  pengolahan  data  yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian ini disajikan dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan, yaitu: 1) mendeskripsikan sikap terhadap 

belajar, 2) mendeskripsikan hasil belajar siswa dan 3) menguji hubungan sikap terhadap belajar 

dengan hasil belajar siswa. Adapun deskripsi data hasil penelitian dan analisisnya adalah sebagai 

berikut. 

Hasil penelitian data sikap terhadap belajar siswa dilihat dari hasil pengolahan instrumen disiplin 

dalam keluarga di SMA Negeri  Kota  Padang  yang  dapat  dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Deskripsi Disiplin dalam Keluarga 

Tabel 3 

Disiplin Dalam Keluarga 

(n = 315) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran disiplin diri siswa SMA Negeri Kota Padang seperti dalam tabel. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan persentase variabel sikap terhadap 

belajar berada pada kategori  baik  dengan  persentase  sebesar 55,9% dan jumlah siswa sebanyak 176 

siswa. Hal  ini menunjukkan bahwa rata- rata siswa di SMA Negeri Kota Padang memiliki  disiplin  

dalam  keluarga  yang baik terhadap disiplin diri siswa yang diikutinya di sekolah. 

Deskripsi Disiplin Diri Siswa 

Tabel 4. Disiplin Diri Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan persentase variabel disiplin diri 

siswa berada antara kategori sangat baik dengan persentase sebesar 60,3% dan jumlah siswa 

sebanyak 190 siswa. 

Hubungan disiplin dalam keluarga dengan disiplin diri siswa 

Sebagaimana  yang  telah dikemukakan dalam bab I, pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu 

bagaimana hubungan sikap terhadap belajar dengan hasil belajar siswa. Untuk menjawab pertanyaan 

ini digunakan rumus Pearson Product Moment, dan penghitungannya menggunakan jasa komputer 
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dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 20.0 yang hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 
 

VARIABE L 

X Disiplin 

dalam 

keluarga 

 

VARIAB EL 

Y Disiplin 

diri siswa 

 

Pearson 
 

Correlation 
VARIABE 

Sig. (2- 
L X 

tailed) 
 

N 

Pearson 

Correlation 
VARIABE 

L Y             
Sig. (2-

 
tailed) 

 

N 

 
1 

 
** 

,665 

  
,000 

 

315 

 
** 

,665 

 

314 

 
1 

 
,000 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed). 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya koefisien korelasi antara persepsi tentang 

disiplin dalam keluarga (X) dan disiplin diri siswa (Y) adalah 0,665. Maka didapatkan (rhitung) = 

0,665 pada taraf signifikansi 0,05 dan (rtabel)  sebesar 0,113. Jika  rhitung  >  rtabel     maka  dapat  

diartikan 0,665 > 0,113. Sedangkan untuk tingkat korelasi   berada   pada   kategori   sedang. Sehingga     

dapat     ditafsirkan     terdapat hubungan   yang   positif   dan   signifikan antara disiplin dalam 

keluarga dengan disiplin diri siswa. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh maka  dapat  dibahas  hasil  penelitian sebagai berikut: 

Disiplin dalam Keluarga 

Menurut  Thantawy  R  (dalam Yulita Rintyastini dan Suzy Yulia Charlotte, 2006:56) Disiplin lebih 

ditekankan pada siswa di sekolah melalui ketaatan dan kepatuhan siswa kepada peraturan dan tata 

tertib sekolah. Disiplin berkaitan    erat    dengan    ketaatan    atau kepatuhan pada tata tertib yang 

berlaku di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Di dalam keluarga, pendidikan disiplin dapat 

diartikan sebagai metode bimbingan orangtua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. 

Temuan penelitian menerangkan bahwa disiplin dalam keluarga terhadap disiplin diri siswa di 

sekolah berada pada kategori baik. Temuan ini menerangkan bahwa  rata-rata  siswa  mampu 

menunjukkan disiplin dalam keluarga di sekolah. 

Disiplin Diri Siswa 

Menurut  Ali  Imron  (2012:  173) disiplin siswa adalah keadaan tertib dan teratur tanpa ada 

pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung   terhadap   

siswa   sendiri.   Banyak faktor yang mempengaruhi disiplin siswa di sekolah salah satunya adalah 

kontrol diri. Menurut  Soejitno  Irhim  dan  Rochim  (2004: 87) salah satu unsur pembentuk disiplin 

adalah adanya kontrol diri, kontrol diri akan mempengaruhi kedisiplinan seseorang. 

Berdasarkan penelitian secara keseluruhan  persentase  variabel  disiplin diri  siswa  berada  

antara  kategori  sangat baik dengan persentase sebesar 60,3% dan jumlah siswa sebanyak 190 siswa. 
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Hal ini menunjukkan bahwa rata- rata siswa di SMA Negeri Kota Padang memiliki disiplin diri 

yang sesuai dengan aturan di sekolah.  

Hubungan     antara     Disiplin     dalam Keluarga dengan Disiplin Diri Siswa 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan  antara disiplin dalam keluarga dengan disiplin diri siswa di   SMA   Negeri  Kota Padang. 

Hasil tersebut dibuktikan dengan angka koefisien korelasi X dan Y sebesar 0,665 dengan tingkat 

kepercayaan 0,05. Sedangkan untuk tingkat korelasi berada pada kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa disiplin dalam keluarga cukup berpengaruh dengan disiplin diri siswa di 

sekolah. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi disiplin dalam keluarga semakin baik pula disiplin diri 

siswa di sekolah, sebaliknya semakin rendah disiplin dalam keluarga semakin tidak baik dengan 

disiplin diri siswa di sekolah. 

Referensi 

Aan    Komariah    &    Cepi    Triatna. (2006). Visionary Leadersip (Menuju Sekolah Efektif). Jakarta: 

Bumi Aksara. 

A. Muri Yusuf. (2007). Metodologi Penelitian. Padang: UNP Press. 

Anas Sudjono. (2011). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo. 

Alex Niti Sesminto. (1982). Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia Cipta. 

Atih Wijayanti. (2010). “Pembentukan Kedisiplinan Anak dalam Keluarga Polisi di Asrama POLSEK 

Nalumsari Kabupaten Jepara”. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. 

Lira Susanti. (2005). Pendapat Siswa tentang Disiplin Sekolah dan Implikasinya terhadap Bimbingan 

dan Konseling. Skripsi BK UNP. 

Mardalis. (2007). Metode Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. 

Moh. Shochib. (2010). Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak Mengembangkan  Disiplin  

Diri. Jakarta: Rineka Cipta. 

Oemar Hamalik. (2004). Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo  

Prayitno & Erman Amti. (2004). Dasar- dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta. 

Priyo Darminto, Sugeng. (1994). Disiplin Kiat Menuju Sukses. Jakarta: Pradnya Paramita 



 
  

 
hfjh 

        
                                          

                                          
 

 

203 
                                                                                          

PROCEEDINGS | ICES 2017 

International Counseling and Education Seminar 

 The Responsibility of Counselor and Educator in Millennium Era 

http://bk.fip.unp.ac.id/ices2017 |pp: 207-212   

Penggunaan Konseling Kreatif dalam Bingkai Kognitif 
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Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia 
 

 

Abstrak 
Kejenuhan belajar yang dialami siswa di sekolah menunjukkan dampak negatif 

yang mengkhawatirkan bagi siswa yang terkena sindrom kejenuhan belajar. 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji penggunanaan konseling 

kreatif dalam bingkai kognitif perilaku untuk mengatasi kejenuhan belajar yang 

dialami siswa.  Menurut kajian psikologis banyak pendekatan konseling yang 

dapat digunakan dalam membantu siswa yang berpotensi mengalami 

kejenuhan belajar. Salah satunya adalah pendekatan Konseling Modifikasi 

Kognitif-Perilaku yang dikembangkan oleh Meichenbaum. Pendekatan 

konseling modifikasi kognitif perilaku berasumsi bahwa terjadinya perilaku 

menyimpang disebabkan oleh cara berpikir yang mal adaptif. Modifikasi 

kognitif perilaku lebih menekankan pada konseling membelajar kandiri sendiri 

yang menolong siswa menjadi sadar akan kata-kata yang diarahkan pada 

dirinya sendiri. Proses konselingnya terdiri atas melatih siswa memodifikasi 

pembelajaran yang diberikan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka bisa 

menangani secara lebih efektif masalah yang mereka hadapi. 

 

Kata Kunci: Kejenuhan belajar dan modifikasi kognitif perilaku.  

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Kejenuhan belajar merupakan salah satu jenis kesulitan yang sering dirasakan oleh siswa. Secara 

harfiah kejenuhan berarti padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu 

jenuh bisa dimaknai jemu atau bosan (Caputo, J.S 2005). 

Kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seorang siswa merasa lelah dan jenuh 

secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan akademik yang meningkat. Timbulnya 

kelelahan karena mereka bekerja keras, merasa bersalah, merasa tidak ada harapan, merasa terjebak, 

kesedihan yang mendalam, merasa malu, dan terus menerus membentuk lingkaran dan 

menghasilkan perasaan lelah dan tidak nyaman, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kesal, dan 

lingkaran terus berlanjut sehingga dapat menimbulkan kelelahan fisik, kelelahan mental, dan 

kelelahan emosional (Pines dan Aronson, 2002). 
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Siswa  yang yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan 

yang  diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Mereka sudah belajar dalam rentang waktu tertentu, 

tetapi tidak mendatangkan hasil (Maslah, C. (2008)). Kejenuhan di tempat belajar terjadi disebabkan 

tiga faktor utama yaitu (a) karakteristik individu; (b) lingkungan belajar; dan (c) keterlibatan 

emosional dengan pihak lain. (Brunk, D 2006) 

Kejenuhan belajar merupakan fenomena yang umum terjadi pada siswa. Kondisi pembelajaran 

yang monoton, lingkungan belajar yang membuat siswa tidak nyaman dalam belajar, beban tugas 

yang berat, jam belajar yang padat, hubungan yang negatif dengan teman belajar atau dengan guru 

menjadi pemicu munculnya kejenuhan pada siswa. Hal tersebut terjadi karena hubungan antara 

mereka diwarnai konflik, saling tidak percaya, dan saling bermusuhan, (Jacob et al  (2003).Penyebab 

kejenuhan belajar adalah stres dan banyaknya tekanan psikologis. Pada hal stres dan tekanan 

psikologis merupakan faktor pemicu menurunnya kualitas akademik. Weiner (1990) menemukan 

bahwa kegagalan akademik dapat menurunkan kepercayaan diri dan orientasi penguasaan, 

menurunkan kepercayaan diri (self confident) dan menimbulkan reaksi negatif. 

Kejenuhan belajar pada siswa bukan sekedar fenomena lagi akan tetapi telah menjadi masalah 

aktual dan tentunya perlu segera mendapatkan perhatian sebagai solusi untuk mengatasinya. Terkait 

dengan kejenuhan belajar, Pines & Aronson, (2002) menjelaskan bahwa kejenuhan belajar merupakan 

kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat 

tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat.  

Kejenuhan belajar siswa merupakan masalah yang harus segera ditangani dengan baik. Salah satu 

upaya mengurangi kejenuhan belajar adalah konseling akademik, yaitu upaya membantu klien 

mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar efektif agar mampu menyesuaikan diri 

terhadap semua tuntutan pendidikan (Nurihsan, 2003). Agar kejenuhan belajar siswa dapat ditangani 

maka diperlukan pendekatan konseling dengan tepat. Guru BK/konselor sudah melaksanakan 

berbagai macam layanan, namun masih banyak siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar. 

Melalui pembahasan artikel ini ditawarkan model konseling kreatif, inovatif yang efektif untuk 

mengatasi kejenuhan belajar yang diprediksi mampu meminimalkan gejala-gejala kejenuhan belajar 

melalui modifikasi kognitif perilaku. 

Metode 

Kejenuhan (burnout) pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger seorang ahli 

psikoanalisis tahun 1973 (Cherniss, C 1980). Kejenuhan terjadi ketika seorang mencoba mencapai 

suatu tujuan yang tidak realistis dan pada akhirnya mereka kehabisan energi dan kehilangan 

perasaan tentang dirinya dan terhadap orang lain. Istilah kejenuhan diartikan sebagai suatu keadaan 

keletihan fisik, emosional dan mental. Cirinya yang timbul disebut dengan physical depletion, 

dengan perasaan tidak berdaya dan putus harapan, keringnya perasaan, konsep diri negatif dan 

sikap negatif. Gejala ini identik dengan distress, discontent, dan perasaan gagal untuk mencapai 

tujuan. 

Maslah, C. (2008) mendefinisikan kejenuhan sebagai suatu sindrom psikologis yang terdiri dari 

tiga dimensi yaitu kelelahan emosional, depersonalisasai maupun low personal 

accomplishment.Untuk menggambarkan ketepatan perasaan dan penghayatan dalam kejenuhan 

maka istilah kejenuhan dilukiskan sebagai kepedihan akan realita ketidakberdayaan. Pines & 

Aronson (Brunk, 2006) mendefinisikan kejenuhan sebagai kondisi emosional ketika seseorang merasa 

lelah dan jenuh secara mental ataupun pisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan yang meningkat. 

Situasi menghadapi tuntutan dari penerima layananmenggambarkan keadaan yang menuntut secara 

emosional (emotionally demanding). Pada akhirnya dalam jangka panjang seseorang akan 

mengalami kejenuhan, karena ia berusaha memberikan sesuatu secara maksimal, namun 

memperoleh apresiasi yang minimal. Karenanya Pines & Aronson (2002) menyatakan bahwa 

walaupun durasi, intensitas, frekuensi, dan konseluensinya beragam, kejenuhan selalu mempunyai 
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tiga komponen yaitu kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan kelelahan mental. Gambaran dari 

ketiga dimensi tersebut adalah: 

1. Kelelahan fisik yaitu suatu kelelahan yang bersifat sakit fisik dan terkurasnya energi fisik. Ciri-

cirinya antara lain sakit kepala, demam, sakit punggung (rasa ngilu), rentan terhadap penyakit, 

tegang pada otot leher dan bahu, sering terkena flu, susah tidur, mual-mual, gelisah, dan 

perubahan kebiasaan makan. Energi fisik dicirikan seperti energi yang rendah, rasa letih yang 

kronis dan lemah. Selanjutnya indikator lain dari kelelahan pisik adalah merasa lelah dan letih 

setiap hari, sakit kepala dan gangguan lambung, mengalami gangguan tidur, mengalami 

gangguan makan, nafas sering berdebar-debar. Kelelahan kognitif dicirikan dengan indikator: 

enggan membantu dalam kegiatan belajar, kehilangan makna dan harapan dalam belajar, 

kehilangan gairah dan kekuatan untuk belajar, merasa terjebak dalam belajar, kesulitan 

berkosentrasi dan mudah lupa dalam belajar, terbebani dengan banyak tugas belajar, merasa 

rendah diri, dan kelelahan motivasi. 

2. Kelelahan emosional, yaitu suatu kelelahan pada individu yang berhubungan dengan perasaan 

pribadi yang ditandai dengan rasa tidak berdaya, dan depresi. Kelelahan emosi dicirikan antara 

lain bosan, mudah tersinggung, sinisme, perasaan tidak menolong, ratapan tiada henti, suka 

marah-marah, gelisah, tidak peduli terhadap tujuan, tidak peduli dengan orang lain, merasa tidak 

memiliki apa-apa untuk diberikan, sia-sia, putus asa, sedih, tertekan dan tidak 

berdaya.Selanjutnya indikator kelelahan secara emosional adalah merasa gagal dalam belajar, 

merasa bersalah dan menyalahkan, merasa dikejar-kejar waktu, mudah marah dan benci, mudah 

cemas, mudah kehilangan kendali diri, dan mengalami ketakutan berlebihan 

3. Kelelahan mental, yaitu suatu kondisi kelelahan pada individu yang berhubungan dengan 

rendahnya penghargaan diridan depersonalisasi. Kelelahan mental dicirikan dengan indikator-

indikator sebagai berikut merasa tidak berharga, rasa benci, rasa gatal, tidak peka, kurang 

bersimpati dengan orang lain, cendrung masa bodoh dengan dirinya, pekerjaan dan juga 

kehidupannya, acuh tak acuh, selalu menyalahkan, kurang toleranterhadap orang yang ditolong, 

ketidak puasan terhadap pekerjaan, konsep diri yang salah, merasa tidak cakap, merasa tidak 

kompeten, dan tidak puas dengan jalan hidup. 

Hasil dan Pembahasan 

Kajian teori tentang  kejenuhan belajar dimaksudkan untuk menelaah  faktor penyebab dari 

kejenuhan belajar. Kejenuhan belajardisebabkan oleh faktor gangguan cara berpikir, konsep diri, dan 

emosi yang maladaptif (Bellack dalam Laidlaw, 2003). Dari sudut emosi berupa ketidakmampuan 

untuk asertif, konflik peran, kurang dukungan belajar dan perbedaan nilai belajar. Munculnya 

persepsi yang keliru berkaitan dengan keyakinan yang “keliru” seperti selalu merasa gagal dalam 

belajar, merasa bersalalah dan menyalahkan, merasa dikejar-kejar waktu, mudah marah dan benci, 

mudah cemas, mudah kehilangan kendali diri dan mengalami ketakutan yang berlebihan. 

Kejenuhan belajar merupakan persoalan akademik yang dialami oleh banyak siswa.. Meskipun 

sudah terdapat banyak informasi yang diberikan guru untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa, hal 

ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat kejenuhan belajar. 

Untukitupermasalahankejenuhan belajarperlumendapatperhatian yang seriusdarikonselor di 

sekolah. Siswa-siswa yang jenuh dalam belajar di sekolah, dapat dibantu melalui berbagai macam 

layanan bimbingan dan konseling. 

Paradigma konseling yang bertujuan membantu klien mengubah perilaku dengan memfokuskan 

pada kemampuan kognitif dan perilaku klien, antara lain pendekatan konseling Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT) oleh Ellis, Cognitive Therapy (CT) oleh Beck, dan Modifikasi kognitif 

perilaku dari Meichenbaum. Ketiga pendekatan terapi tersebut sama-sama berasumsi bahwa 

terjadinya kejenuhan belajar disebabkan oleh cara berpikir yang maladaptif (Bellack & Hersen dalam 

Laidlaw, 2003). Diantara ketiga pendekatan tersebut, pendekatan modifikasi kognitif perilaku dari 

Meichenbaum memiliki perbedaan dengan kedua pendekatan lain yaitu REBT-nya Ellis dan CT-nya 
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Beck. Pendekatan konseling REBT dan CT lebih menekankan konfrontasi dengan pikiran-pikiran 

maladaptif dan penyingkapan pemikiran yang irrasional dilakukan lebih langsung dan konfrontatif.  

Modifikasi kognitif perilaku lebih menekankan pada konseling  membelajarkan diri sendiri yang 

menolong klien menjadi lebih sadar akan kata-kata yang diarahkan pada dirinya sendiri, sehingga 

mereka bisa menangani secara lebih efektif masalah mereka. Selain itu, pendekatan konseling 

modifikasi kognitif perilaku menekankan pada keaktifan klien, waktunya singkat dan disusun secara 

terbuka, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada remaja di sekolah. 

The discussion will always connect to the introduction by way of the research questions or 

hypotheses you posed and the literature you reviewed, but it does not simply repeat or rearrange the 

introduction; the discussion should always explain how your study has moved the reader's 

understanding of the research problem forward from where you left them at the end of the 

introduction. 

To make your message clear, the discussion should be kept as short as possible while clearly and 

fully stating, supporting, explaining, and defending your answers and discussing other important 

and directly relevant issues. Care must be taken to provide a commentary and not a reiteration of the 

results. Side issues should not be included, as these tend to obscure the message.  

Ada tiga strategi yang digunakan dalam konseling modifikasi kognitif perilaku untuk mengatasi 

kejenuhan belajar, yaitu: 

1. Mengobservasi diri (self observasi), merupakan kegiatan memonitor diri yang bertujuan 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap kejenuhan belajar. 

2. Melakukan dialog internal (internal dialog), tahap ini bertujuan untuk mengubah dan 

mengendalikan pikiran-pikiran yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar. 

3. Melatih keterampilan baru. Pada perlakuan ini keterampilan baru yang akan dilatihkan adalah 

keterampilan restrukturisasi kognitif, pembelajaran diri sendiri dan manajemen waktu. 

Penerapan ketiga strategi untuk mengatasi kejenuhan belajar dengan pendekatan konseling 

modifikasi kognitif perilaku mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 

1. Keterampilan ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya mengenali tanda-

tanda ketika mereka mengalami kejenuhan belajar. 

2. Siswa belajar untuk mengidentifikasi dan menentang atau mengubah pikiran-pikiran yang 

menyebabkan kejenuhan belajar. 

3. Pendekatan konseling modifikasi kognitif perilaku ini lebih menekankan kepada keaktifan siswa 

dalam memperbaiki perilaku jenuh dalam belajar, sehingga diharapkan siswa tidak tergantung 

pada orang lain untuk memperbaiki perilaku jenuh dalam belajar. 

Secara umum tujuan pendekatan koseling modifikasi kognitif perilaku  adalah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa menyadari dan memahami perilaku jenuh dalam belajar. (1) 

kemampuan menyadari perilaku jenuh dalam belajar adalah kemampuan untuk menyadari situasi 

yang menyebabkan perilaku jenuh dalam belajar, emosi yang dirasakan saat perilaku jenuh dalam 

belajar serta perilaku yang muncul akibat jenuh dalam belajar, (2) meningkatkan kemampuan 

mengubah dialog internal atau yang biasa disebut dengan self-talk yaitu pikiran-pikiran atau kata-

kata yang ditujukan pada diri sendiri. Melalui konseling ini, diharapkan siswa memiliki kemampuan 

untuk menyadari pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan munculnya perilaku jenuh dalam 

belajar, dan mengubahnya dengan pikiran-pikiran alternatif yang berguna supaya siswa tidak jenuh 

dalam belajar, (3) meningkatkan keterampilan-keterampilan yang berguna untuk memperbaiki 

perilaku jenuh dalam belajar. Keterampilan yang dimaksud adalah restrukturisasi kognitif, 

pembelajaran diri sendiri dan manajemen waktu. 
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Kesimpulan 

Pada bagian penutup dikemukakan beberapa hal terkait kejenuhan belajar dan aplikasi teknik 

kreatif dalam bingkai konseling modifikasi kognitif perilaku. 

1. Kejenuhan belajar merupakan kondisi kelelahan siswa yang ditandai dengan kelelahan fisik, 

emosional, kognitif, dan motivasi rendah sebagai akibat dari keterlibatan siswa secara intensif 

dengan kegiatan belajar serta interaksi dengan teman dan guru yang berlangsung dalam waktu 

yang cukup lama. 

2. Kejenuhan belajar merupakan salah satu masalah yang mengancam proses belajar siswa yang 

berakibat siswa droup out dari sekolah. Untuk itu permasalahan kejenuhan belajar perlu 

mendapat perhatian yang serius dari konselor di sekolah. 

3. Penyebab kejenuhan belajar antara lain (a) karakteristik individu berupa keinginan untuk 

sempurna, penghargaan diri yang rendah, ketidak mampuan mengendalikan emosi dan motif 

berprestasi yang rendah, (b) faktor lingkungan belajar berupa iklim kelas negatif, kurang 

penghargaan dalam belajar, beban tugas belajar yang berat, konflik diri dengan individu dalam 

lingkungan belajar, dan suasana belajar yang statis, (c) keterlibatan emosional dengan lingkungan 

belajar berupa ketidak mampuan untuk asertif, konflik peran, kurang dukungan belajar dan 

perbedaan nilai pribadi. 

4. Dengan menggunakan teknik-teknik kreatif, konseling modifikasi kognitif  perilaku  diharapkan 

menjadi cara solusi alternatif bagi konselor.  
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Abstrak 
Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, terdapat siswa yang kurang baik 

dalam kebiasaan belajar di sekolah maupun di rumah, seperti kurang berinisiatif 

untuk mengulang kembali pelajaran yang dibuat dari sekolah, sehingga siswa 

beranggapan waktu belajar hanya di sekolah, sedangkan di rumah waktu beristrahat 

dengan keluarga.  

Hasil penelitian menunjukkan persepsi siswa tentang lingkungan sosial keluarga 

tergolong baik, kebiasaan belajar siswa tergolong baik, dan terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara lingkungan sosial keluarga dengan kebiasaan belajar, 

dengan r 0,385 yang berada pada taraf rendah.Temuan penelitian ini diharapkan 

kepada orangtua, Guru BK/Konselor, dan personil sekolah lainnya dapat 

bekerjasama dalam membantu meningkatkan kebiasaan belajar siswa di sekolah dan 

di rumah, berdiskusi untuk memperhatikan kegiatan sehari-hari siswa. Untuk guru 

BK diharapkan dapat memberikan berbagai layanan bimbingan dan konseling 

secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 
 

Kata Kunci: Persepsi, Lingkungan Sosial Keluarga, Kebiasaan Belajar 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 
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Abstract  
Existential-humanistic builds the awareness that the student has the ability to 

be self-aware, responsible to her unique, capable of thinking and deciding the 

purpose of life because of her experience. Students are not victims of the 

keinstanan technology products that menempanya. When these conditions 

occur then the character of the nation as an educational product still 

fails.Understanding the life process reinforces the moral values, character, and 

personality of students appropriately provided through counseling services. 

Students have the potential (intelligence, talent, interests, personality, physical 

condition), family background, and different learning experiences so that 

different self-development is needed. Existential-humanistic gives students the 

freedom to develop phenomenologically to experience the process of each 

existence authentically, to be aware of its potential and to be able to open up 

and act on its ability. Human-existential counseling contradicts the use of the 

concept of mechanistic causality by building meaningful processes of awareness 

and responsibility. 

 

Keywords: Konstruksi, Construction, Existential-Humanistic, Counseling, 

Character, Student 
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Pendahuluan 

Mempersiapkan manusia Indonesia masa depan sebagai generasi penerus yang disebut-sebut 

sebagai Generasi Emas 2045 (GE 2045) bukan isapan jempol semata tetapi target besar Indonesia 

untuk memiliki potens sumber daya manusia yang cerdas, berjati diri, berkarakter dan kompetitif, 

yang sudah harus disiapkan melalui pendidikan Indonesia sejak dini (beberapa waktu yang lalu). 

Pendidikan dalam pengertian secara luas lebih menekankan pada bagaimana manusia atau individu 

itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mengenal dirinya dan lingkungannya yang 

di dapat melalui proses belajar yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Proses pendidikan 

sekarang dominan menggunakan pendekatan behavioristik, mengapa? mari kita perhatikan, apa 

yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengkondisikan setiap proses pembelajaran sehingga 

berupaya untuk merekayasa keadaan pembelajaran yang dominan untuk memperoleh hasil belajar 

yang katanya hasil maksimal. Seorang guru menjalankan fungsi belajar mengajar, keadaan sebelum 
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masuk ke kelas belajar maka guru harus mampu mendesain merumuskan kompetensi dan 

menyusunnya dalam bentuk RPP (Rancangan Praktik Pembelajaran) kemudian mengaprespsi serta 

mengkomodasi stimulus yang diberikan, memahami stimulus atau bentuk ransangan, terkait materi 

apa?, atau bagaimana seorang peserta didik mampu merespon stimulus tersebut. 

Pada kegiatan selanjutnya pembelajaran harus dapat dievaluasi untuk memperoleh nilai baik 

secara proses maupun hasil. Dimana belajar dikatakan berhasil apabila berujung pada pemberian 

reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Upaya guru dalam mendesain seluruh rangkaian 

pembelajaran ternyata bukan sebuah cara tepat yang harus dilakukan oleh guru guna memahamkan 

siswa terkait isi materi yang akan diberikan dan siswa mampu menerima berdasarkan potensi 

dirinya. Kendalanya sekarang seberapa besar kemampuan guru dalam merancang dan kreatif untuk 

proses pembelajaran tersebut. Pendidik kebanyakan fokus lebih kepada rancangan pembelajaran 

yang monoton sehingga apapun gaya pembelajaran guru dalam memberikan pemahaman yang tidak 

optimal. Kegiatan pembelajaran tidak cukup dilakukan dengan pendekatan behavioristik saja, dan 

hasilnya akan hanya menjadi perilaku yang terus bekertergantungan dari ransangan dengan stimulus 

yang terus dikondisikan setiap perlakuan. Kecenderungan lain dari pendekatan behaviortik yaitu 

pendekatan kedua yang menjadi keunggulan dari pemahaman setiap manusia. Keberadaan manusia 

dan cara mengembangkan hidup dan kehidupannya harus menjadi topik mendasar dalam 

pendidikan. 

Bornok Sinaga (2012), Pendidikan seringkali dilihat sebagai sesuatu yang pragmatis, bukan 

sebagai sesuatu yang hidup. Akibatnya, praktik pendidikan khususnya di lingkungan formal seperti 

sekolah berjalan tidak memperhatikan potensi dan sisi kemanusiaan dari peserta didiknya. Contoh, 

tidak boleh masuk sekolah karena tidak membayar SPP, tidak memakai pakaian seragam, dimarahi 

dan dihukum karena terlambat atau membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, diskors atau 

bahkan dikeluarkan dari sekolah. Praktik pengajaran seperti ini jika dilihat dalam perspektif 

humanisme sangat bertentangan dengan hak-hak sebagai manusia. Dan secara tidak langsung, telah 

memasung potensi dan kreativitas anak untuk berkembang. Tentu praktik pendidikan seperti ini 

tidak sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. 

Sejatinya pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia. Pendidikan idealnya harus membantu 

peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan 

berpengaruh didalam masyarakatnya, bertanggung jawab, bersifat proaktif dan kooperatif. Melihat 

realitas tersebut, maka sudah selayaknyalah pendidikan dikembalikan pada hakikat sesungguhnya, 

yaitu proses pemanusiaan manusia. Merubah paradigma pendidikan yang memandang peserta didik 

sebagai objek adalah suatu keniscayaan jika menginginkan pembentukan manusia seutuhnya. Dan 

melihat fenomena miris yang terjadi dalam praktik pendidikan yang terkesan mengeyampingkan sisi 

humanisme maka dalam hal ini baik guru maupun peserta didik perlu disadarkan pada praktik 

pendidikan yang lebih humanis. 

Sistem pendidikan dan pembelajaran yang mengenal keberadaan manusia dan tujuan manusia 

(humanistis) adalah sistem pendidikan yang memberikan ruang gerak yang luas dan penghargaan 

yang tinggi akan keunikan setiap individu peserta didik. Setiap anak dilahirkan dalam sebuah 

matriks sosial tertentu, memiliki budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda, kecerdasan dan 

daya adaptasi yang berbeda-beda, serta kondisi fisikologi dan psikologi yang berbeda. Semua 

kelompok masyarakat (umumnya) dan peserta didik (khususnya) yang berbeda tersebut perlu 

dikembangkan dan diberdayakan karakternya, pengetahuannya, keterampilanya, dan kreatifitasnya. 

Pendidikan adalah menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. 

Seorang siswa dikatakan mencapai perkembangannya secara optimal apabila dia memperoleh 

pendidikan dan prestasi yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat yang dimilikinya. 
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Penerapan eksistensial humanistik berupaya mengkondisikan peserta didik untuk selalu merasa 

eksis dan ada di dunia tempat ia berada dan mampu melihat masa depan dengan cemerlang dan 

bahagia. Masa depan adalah sebuah kepastian yang akan datang dikemudian hari. Sehingga yang 

perlu dilakukan persiapan dalam menghadapi masa depan, dimana segala perbuatan yang kita 

lakukan dihari ini dan kemarin, akan berkonsekuensi terhadap hidup kedepan, Rasman (2014:02). 

Pendidikan yang berorientasi berdasarkan pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada sifat 

dari kondisi peserta didik yang mencangkup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih 

untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, 

pencarian makna di dalam dunia tak bermakna, berada sendirian dan berada kecenderungan 

mengaktualkan diri (Corey, 2003: 319). Unsur penting dalam pendidikan yang terintegrasi melalui 

layanan konseling adalah pembentukan karakter. Ungkapan lain dalam upaya menerapkan 

pendidikan karakter guru harus berusaha menumbuhkan nilai-nilai tersebut melalui spirit 

keteladanan yang nyata, bukan sekedar pengajaran dan wacana. 

Adapun Dimensi-dimensi karakter dalam konseling dalam moral knowing yang akan mengisi 

ranah kognitif adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

(knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking), logika moral ( moral 

reasoning), keberanian mengambil sikap (decision making), dan pengenalan diri (self knowledge). 

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. 

Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu 

kesadaran akan jati diri ( Conscience), percaya diri (self asteem), kepekaan terhadap derita orang lain 

(empathy), kerendahan hati (humility), cinta kebenaran (Loving the good), pengendalian diri (self 

control). 

Sebuah keniscayaan bila pendidikan mulai mengkontruksi pola pikir yang baru atau membangun 

mindset secara bersih dengan menekan pada titik kesadaran diri, potensi diri, tujuan hidup, tentu 

dimulai baik itu para pelaksana pembelajaran, stekholder terutama metode-metode dan strategi 

belajar dalam mengkonstruksi proses pembelajaran. Pola pembelajaran dengan mengkonstruksi 

ulang pembelajaran berlandaskan pendekatan eksistensial humanistik mungkin bukan hal yang baru 

bagi pendidikan kita, namun cara dan metode tersebut harus dapat dilaksanaannya karena masih 

jauh dari harapan. Merekonstruksi landasan pendidikan dengan pendekatan tersebut layak 

dilakukan. Kita tidak ingin berganti rezim, ganti pula kebijakan, pergantian kebijakan sering tanpa 

melihat kesinambungan kebijakan sebelumnya, apalagi kalau hal itu berhubungan dengan 

kurikulum. Kondisi ini bila pada akhirnya arah pembentukan anak bangsa sebagai produk 

pendidikan menjadi tidak jelas. Bangsa kita menjadi bangsa yang selalu kalah dalam bersaing dan 

tentu tidak akan dapat menjadi bangsa yang maju. Melalui permasalahan ini bagaimana landasan 

psikologis dengan pendekatan eksistensial humanistik dapat menjadi landasan baru dan arah baru 

dalam pendidikan untuk mengkontruksi kesadaran diri siswa, tujuan hidup, nilai dan makna hidup 

mereka untuk bisa menjadi manusia yang dibanggakan oleh bangsa dan mampu bersaing menuju 

persaingan di era globalisasi dan pasca globalisasi nanti. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pembembetukan Karakter Siswa 

Pendidikan di sekolah akan berjalan lancar, jika dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa 

prinsip pendidikan karakter. Kemendiknas memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk 

mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut;  
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1. Memperomosikan nila-nilai dasar etika sebagai basis karakter 

2. Mengidentifikasikan karakter secara komperehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan 

perilaku 

3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter 

4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian 

5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukan perilaku yang baik; 

6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua 

peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses 

7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik 

8. Memfungsikan seluruh staf seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung 

jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama 

9. Memfungsikan seluruh staf seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung 

jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama 

Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan, 

karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara 

pendidik, anak didik dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul 

secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan 

yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula 

pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. 

Dengan Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter Pendidikan di sekolah akan berjalan lancar, jika 

dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Kemendiknas 

memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif 

sebagai berikut; a. Memperomosikan nila-nilai dasar etika sebagai basis karakter b. 

Mengidentifikasikan karakter secara komperehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan 

perilaku c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter. d. 

Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. e. Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukan perilaku yang baik; f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang 

bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan 

membantu mereka untuk sukses. g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta 

didik. h. Memfungsikan seluruh staf seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. i. Adanya 

pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan 

karakter. 

Pentingnya Pendidikan Karakter Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra 

dalam usaha membangun karakter. k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai 

guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. 

Proses perkembangan pada manusia terjadi dikarenakan manusia mengalami kematangan dan 

proses belajar dari waktu ke waktu. Kematangan adalah perubahan yang terjadi pada individu 

dikarenakan adanya pertumbuhan fisik dan biologis, misalnya seorang anak yang beranjak dewasa 

akan mengalami perubahan fisik dan mentalnya. Sedangkan belajar adalah proses yang 

berkesinambungan  dari sebuah pengalaman yang akan membuat  individu berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu ( kognitif ), dari tidak mau menjadi mau ( afektif ) dan dari tidak bisa menjadi bisa ( 

psikomotorik ), misalnya seorang anak yang belajar mengendarai sepeda akan terlebih dahulu diberi 

pengarahan oleh orang tuanya lalu anak tersebut mencoba untuk  mengendarai sepeda hingga 

menjadi bisa. 

http://www.muniryusuf.com/tag/pendidik
http://www.muniryusuf.com/tag/landasan-pendidikan
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Proses kematangan dan belajar akan sangat menentukan kesiapan belajar pada seseorang, 

misalnya seseorang yang proses kematangan dan belajarnya baik akan memiliki kesiapan belajar 

yang jauh lebih baik dengan seseorang yang proses kematangan dan belajarnya buruk. 

Manusia dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam berbagai aspek yang ada pada 

manusia dan aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Aspek-aspek dalam 

perkembangan tersebut diantaranya adalah aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Semua 

manusia pasti akan mengalami perkembangan dengan tingkat perkembangan yang berbeda, ada 

yang berkembang dengan cepat dan ada pula yang berkembang dengan lambat. Namun demikian 

dalam proses perkembangan terdapat nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua orang yaitu 

prinsip perkembangan. 

Prinsip perkembangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perkembangan  terjadi terus menerus hingga manusia meninggal dunia 

2. Kecepatan  perkembangan setiap individu berbeda-beda 

3. Semua aspek perkembangan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya 

4. Arah perkembangan individu dapat diprediksi 

5. Perkembangan terjadi secara bertahap dan tiap tahapan mempunyai karakteristik tertentu 

Pendekatan Eksistensial Humanistik  

Menurut Mc.Leod (2010: 206) mengatakan bahwa psikologi eksistensial menempatkan manusia 

bukan sebagai objek (fisik) melainkan subjek. Manusia tidak selalu dilihat sebagai organisme (alam), 

melainkan suatu kesatuan menyeluruh, yakni kesatuan individu dan dunianya dan dunia tidak 

mungkin ada tanpa ada individu yang memaknakannya. Individu dan dunia saling mencipatakan co-

constitute. Filsafat Eksistensialisme yang dikembangkan oleh pemikir atau penulis seperti: 

Kiekegaard, Sartre, Heidegger, Albert Camus dan Binswanger dan lain-lain. 

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berusaha memahami kondisi manusia sebagaimana 

memanifestasikan dirinya di dalam situasi-situasi konkrit. Kondisi manusia yang dimaksud hanya 

berupa ciri-ciri fisiknya (misalnya tubuh dan tempat tinggalnya), Tetapi juga seluruh momen yang 

hadir pada saat itu (misalnya perasaaan senangnya, kecemasannya, terkekangnya, dan lainnya). 

Kebanyakan pendekatan eksistensial humanistik adalah ilmu pengetahuan empiris tentang 

eksistensi manusia yang menggunakan metode analisis fenomenologis. Pendekatan ini lebih banyak 

digunakan lewat pelayanan konseling eksistensial yang selalu bertentangan dengan pemakaian 

konsep kausalitas yang berasal dari ilmu-ilmu pengetahuan alam dalam psikologi. Konseling 

eksistensial dapat dipandang sebagai suatu pendekatan intelektual pada praktek konseling konseling 

atau suatu filsafat yang digunakan konselor untuk dasar praktek, Corey (2012: 85). 

James Bugental (1964) mengemukakan tentang 5 (lima) dalil utama dari psikologi humanistik, 

yaitu: (1) keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen; (2) manusia 

memiliki keunikan tersendiri dalam berhubungan dengan manusia lainnya; (3) manusia memiliki 

kesadaran akan dirinya dalam mengadakan hubungan dengan orang lain; (4) manusia memiliki 

pilihan-pilihan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihanya; dan (5) manusia memiliki 

kesadaran dan sengaja untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. 

Menurut Gerald Corey, (1988:54-55) Perlu kita ketahui ada enam dimensi sifat dasar manusia 

menurut teori eksistensial humanistik yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan yaitu: 

1. Kapasitas untuk sadar akan dirinya. Semakin tinggi kesadaran kita, semakin tinggi kemungkinan 

kita untuk merasakan kebebasan. Kesadaran adalah menyadari bahwa manusia tercipta dengan 

waktu terbatas sehingga siswa sebagai individu yang berkembang harus mampu memanfaatkan 
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waktu yang mereka miliki. Siswa harus dapat memanfaatkan waktu mereka dengan memahami 

bahwa siswa memiliki waktu masa lalu, waktu masa sekarang dan waktu masa yang akan datang. 

Tentu berdasarkan pengalaman masa lalu mereka akhirnya hadir dan mereka ada untuk 

memanfaatkan waktu sekarang. Dari keadaan mereka sekarang pemahaman diri terkait landasan 

hidup secara religius harus menjadimenu utama. Mereka harus mampu mempersiapkan masa 

depan dengan giat belajar. Siswa punya potensi, mempunyai pilihan-pilihan untuk bertindak 

ataupun tidak bertindak, makna tidak otomatis-kita harus mencarinya, bahwa seorang siswa 

harus mencari apa yang mejnadi tujuan hidupnya kedepan, Siswa adalah subjek kesepian, tak 

berarti, kekosongan, bersalah, dan pengasingan. 

2. Kebebasan Dan Tanggung Jawab. Guru sebagai pendidik harus bisa memberikan kebebasan 

memilih pada siswa diantara pilihan-pilihan keadaan baik itu secara peminatan studi juga dalam 

setiap perilaku dan mempunyai peran yang besar dalam membentuk takdir orang- orang. 

Perilaku bagaimana para siswa mampu memaknai hidup dan menjadi apa mereka adalah hasil 

dari pilihan-pilihan mereka sekarang. Siswa-siswa harus menerima tanggung jawab untuk 

menentukan hidup mereka sendiri 

3. Usaha untuk mendapatkan identitas dan bisa berhubungan dengan orang lain. Usaha-usaha siswa 

untuk mendapatkan Identitas adalah keinginan seorang siswa untuk menjadi seperti dirinya 

sendiri. seorang siswa harus mempercayai dirinya itu sendiri. Mereka untuk mencari dan 

menemukan jawaban-jawaban siswa sendiri. Ketakutan siswa yang terbesar adalah bahwa jika 

tidak ada kehadiran sekarang, maka tidak akan ada diri. Kesendirian siswa harus mampu 

menoleransi dengan harus mempunyai hubungan dengan diri. Berjuang dengan identitas terjebak 

dalam melakukan model untuk menghindari pengalaman menjadi. Hubungan yang terbaik dari 

hubungan antara guru dan siswa adalah jika berdasarkan pada keinginan untuk memenuhi, 

bukan untuk kepentingan sendiri. Hubungan-hubungan yang berdasar pada kepentingan kita 

bersifat menggantung, merugikan dan mengajak 

4. Pencarian Makna seperti kesenangan, makna harus didapatkan dengan cara 

yang bebas pula karena siswa adalah sebuah proses maka menemukan makna dalam hidup 

adalah sebuah hasil dari komitmen untuk mencintai, berkreasi, dan berkarya keinginan untuk 

berarti” adalah dorongan yang paling utama. Hidup tidak bermakna dengan sendirinya; setiap 

orang (peserta didik) harus mencari dan menemukan maknanya sendiri. Tujuan berhubungan 

dengan membuang nilai- nilai lama, Koping dengan ketidakberartian, Menciptakan makna baru.  

5. Keresahan muncul dari dorongan untuk survive dan mempertahankan keberadaan diri, 

keresahan eksistensial adalah normal meskipun kematian bisa datang 

tanpa keresahan. Keresahan bisa jadi sebuah rangsangan untuk tumbuh jika kita sadar dan 

menerima kebebasan kita. Kita bisa menghilangkan keresahan kita dengan menciptakan ilusiilusi 

bahwa ada keamanan dalam hidup. Jika kita punya keberanian untuk menghadapi diri kita 

sendiri dan hidup yang mungkin kita takutkan, kita akan bisa berubah. 

6. Kesadaran akan kematian adalah kondisi dasar manusia yang memberikan signifikansi untuk 

hidup. Kita harus berfikir akan kematian jika kita ingin ada signifikansi dalam hidup. Jika kita 

bertahan melawan kematian hidup kita akan menjadi sempit dan tak berarti. Kita belajar hidup 

untuk saat sekarang dan pada satu hari hasil dari usaha dan kreatifitas untuk hidup 

Eksistensial-Humanisme dalam kajian psikologi merupakan aliran yang tergolong baru. Banyak 

ahli menyebutkan bahwa, aliran ini muncul sebagai bentuk kekecewaan dari teori-teori psikologi 

sebelumnya, dalam hal ini teori behavioristik dan psikoanalistik. Dalam perkembangan awalnya, 

aliran psikologi humanisme hanya terbatas pada kajian tentang kepribadian manusia. Akan tetapi, 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori ini telah banyak dikembangkan oleh beberapa 

pakar pendidikan untuk di pimplementasikan dalam dunia pendidikan. Eksistensial humanistik 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan, bakat, dan potensinya 

dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. 
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Salah satu kritik terhadap konseling ekstensial adalah ketika psikologi telah 

diperjuangkan untuk dapat membebaskan diri dari dominisi filsafat, justru psikologi ekstensial 

secara terang-terangan menyatakan kemuakkannya terhadap positivisme dan determinisme. Salah 

satu konsep ekstensial yang paling ditentang oleh kalangan psikologi “ilmiah” ialah kebebasan 

individu untuk menjadi menurut apa yang diinginkannya. Jika benar, maka konsep ini sudah pasti 

meruntuhkan validitas psikologi yang berpangkal pada konsepsi tentang tingkah laku yang sangat 

detrministic. Karena jika manusia benar-benar bebas menentukan eksistensinya, maka seluruh 

prediksi dan control akan menjadi mustahil dan nilai eksperimen menjadi sangat terbatas.  

Banyak psikolog dan sarjana psikolog baik dalam maupun luar negeri mempertanyakan 

keberadaan analisi ekstensial. Yang mereka pertanyakan menyangkut dasar-dasar ilmiah dari analisi 

ekstensial. Psikologi sebagai ilmu telah lama diupayakan untuk melepaskan diri dan berada jauh dari 

filsafat. Psikologi harus merupakan suatu science (ilmu pasti alami) yang independent. Padahal, 

analisis ekstensial mengeritik ilmu (science) dan mengambil manfaat dari filsafat  (fenomenologi dan 

ekstensilisme). Atas dasar itu, banyak sarjana psikologi yang bertanya, apakah analisis ekstensial 

relevan dengan perkembangan ilmu psikologi modern?. Jawaban atas pertanyaan itu tergantung 

pada pemahaman kita tentang manusia. Siapakah atau apakah manusia itu? Apakah manusia pada 

dasarnya hanya merupakan bagian dari organisme dan atau dari materi (aspek fisik kehidupan)? Jika 

kita memahami manusia sebagaiman para behavioris atau psikoanalisis memahaminya, yakni bahwa 

manusia pada dasarnya merupkan bagian dari organisme atau materi, maka analisis ekstensial 

tampaknya tidak diperlukan. 

Penutup 

Pendekatan eksistensial humanistik yang langsung bisa diintegrasikan dalam pelaksnaan 

pendidikan sekarang adalah sebagai berikut:  

1. Kelompok-kelompok psikologi, baik itu psikologi behavioristis dalam tradisi Watson, Skinner, 

Tolman dan Hull; psikologi-psikologi psikoanalisis dan sejumlah pendekatan heterogen yang 

sama-sama memberi perhatian pada masalah manusia dan masalah-masalah yang relevan dan 

seuai dengan eksistensi manusia. Sedangkan pendekatan ketiga besifat “humanis” dalam 

pengertian mengkaji apa yang menjadikan kitadi”manusia”kan, dan mengkaji tentang fungsi-

fungsi keseharian dan pengalaman subjektif kemakhlukan manusia secara keseluruhan. Istilah 

psikologi humanistik pertama kali. 

2. Pendekatam psikologi eksistensial humanistik digunakan untuk menyebut tidak hanya 

pendekatan yang meningkatkan aktualisasi diri dan perkembangan pribadi sebagai tujuan 

fundamental sebagai pribadi daripada sebuah mesin yang dikenai topik-topik seperti emosi, 

keterarahan (intentionality), kreativitas, spontanitas, nilai-nilai yang lebih tinggi, dan pengalaman 

transedental yang hanya sedikit atau tidak mendapatkan tempat dalam pendekatan psikologi 

sebelumnya. Maslow memberikan nilai lebih luas pada istilah psikologi humanistik, menyatakan 

bahwa humanistik merupakan kekuatan ketiga dalam psikologi dan memberikan dampak yang 

baik pada konsep “Cabblistis” tentang kekuatan ketiga atau pilar tengah yaitu kekuatan yang 

lebih sehat, sebagai akibat dari keseimbangan antara semua kekuatan yang lain dalam tubuh. 

Maslow memandang pendekatan humanistik sebagai kekuatan penyatu yang akan mensistesiskan 

medan-medan behaviorisme dan psikoanalisis yang terpilah dan akan mengintegrasikan 

aspekaspek subjektif dan objektif, pribadi, dan publik dan manusia menjadi psikologi holistik 

yang lengkap. 

3. Humanistik mengakui dimensi-dimensi tragis dari eksistensi manusia juga menegaskan 

kemampuan manusia melalui dirinya, untuk mentransedensikan kenyataan duniawi (reality 

mundane) dan merealisasikan sifat alaminya. Humanisme mendukung pendidikan, dan 

perkembangan kesadaran dan potensi manusia, tema-tema yang merefleksikan psikologi 

humanistik bersama dengan karakteristik lain yang memperhatikan nilai-nilai manusia dari 

pribadi, pertanggungjawaban dan pengalamam unik individu. Maslow menegaskan bahwa 
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Penyelidikan hewan tidak relevan bagi memahami tingkah laku manusia karena hal itu 

mengabaikan ciri-ciri yang khas manusia seperti adanya gagasan-gagasan, nilai-nilai, rasa malu, 

cinta, semangat, humor, rasa seni, kecemburuan, dsb, yang kesemua ciri yang dimilikinya itu 

manusia bila menciptakan pengetahuan puisi, musik dan pekerjaan-pekerjaan khas manusia 

lainnya. Maslow, dari studinya atas sejumlah orang, menemukan bahwa orang-orang yag 

ditelitinya itu terdapat satu ciri yang umum yaitu kreatif. Kemudian Maslow menyimpulkan 

bahwa potensi kreatif merupakan potensi yang umum pada manusia.  

4. Pendekatan Eksistensial Humanistik juga menemukan bahwa kebanyakan orang kehilangan 

kreativitasnya yang menjadikan mereka “tidak budaya” penyebabnya terutama adalah hambatan 

lingkungan. Maslow yakin jika setiap orang memiliki kesempatan atau menghuni lingkungan 

yang menunjang, setiap orang dengan kreativitasnya akan mampu mengungkapkan segenap 

potensi yang dimilikinya. 

5.  Eksistensial Humanistik juga mengingatkan bahwa untuk menjadi kreatif seorang itu tidak perlu 

memiliki bakat atau kemampuan khusus, kreativitas adalah kekuatan yang mengarahkan manusia 

kepada pengekspresian dirinya. Maslow merasa bahwa psikologi terlalu menekankan pada sisi 

negatif manusia dan mengabaikan kekuatan atau sifat-sifat yang positif dan manusia. Maslow 

yakin bahwa kita tidak bisa memahami gangguan mental sebelum kita memahami kesehatan 

mental 

Adapun kesimpuln dari makalah ini diperoleh beberapa manfaat untuk landasan pendidikan 

berdasarkan pendekatan eksistensial humanistik. 

1. Pendekatan ini berasal dari motivasi dalam diri yang rumit dan dinamis. Inilah yang 

membedakan teori ini dengan teori yang mencari struktur dalam diri individu atau struktur 

reinforcement dari lingkungan. Namun teori eksitensial -humanistic menyetujui adanya kehendak 

bebas dan juga kreativitas nyata, dan pemenuhan diri.  

2. Pendekatan eksitensial tidak selalu merupakan pendekatan idiografis; mereka menganggap 

pengalaman setiap orang unik. Filsuf beraliran eksitensial menyatakan bahwa individu secara 

lansung bertanggung jawab atas kepribadian. Bagaimana saya menghadapi cinta, etika,  

kecemasan , kebebasan, dan kematian. apakah saya akan membiarkan aliensi menggelamkan saya 

dalam kesengaraan mendalam, atau akankah saya memakai kehendak bebas untuk melawannya 

dan mencapai aktualisasi diri, ciri mendasar dari dilemma eksitensial adalah adanya 

kemungkinan tercapainya kemenangan jiwa manusia. 

3. Pendekatan humanistic, yang didasarkan pada eksitensialisme tetapi menolak pesimisme, adalah 

pendekatan yang paling optimis terhadap kepribadian yang memandang manusia dan 

permasalahan spiritual secara positif. Orientasi humanistic maslow, yang mempelajari individu 

yang sudah sepenuhnya dewasa dan utuh, membuat psikologi kepribadian memberikan atensi 

pada aspek positif dan spiritual teersebut. Tetapi, inkonsistensi dan ambiguitas dalaam teori 

Maslow membuat kontribusinya lebih seperti pandangan yang memberikan pengaruh besar , 

alihalih sebuah teori yang solid. 

4. Pendekatan humanistic terhadap kepribadian bermanfaat bagi penelitian lintas budaya dan 

penelitian tentang kelompok etnik, suatu kebutuhan yang ditekankan dalam buku ini. Banyak 

psikolog eksitensial- humanistic terkejut secara pribadi dan secara intelektual-oleh aliran fasisme 

pada tahun 1930-1940. 

5. Pendekatan humanistic terhadap kepribadian memiliki dampak praktis dan berkesenambungan 

pada masyarakat umum dalam hal persaingan diri. Saat ini, tidaklah aneh apabila seorang pekerja 

(atau bahkan sekelompok rekan kerja)  pada suatu waktu ingin mengasingkan diri.’’ 

Peristirahatan’’ ini berbeda dengan liburan atau tamasya. Psikologi kepribadian humanistic tidak 

hanya berbeda dengan pendekatan lain dalam pokok permasalan dan filsafatnya, tetapi juga 

dalam ideologinya. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia 

sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka.  
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6. Merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam Teori Maslow. Kebutuhan ini akan 

muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada dibawahnya telah terpuaskan dengan baik. 

Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk 

menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya, RS.Wijaya 

(2016) 
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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya siswa yang kurang memiliki 

kesiapan dalam mengikuti ujian.Tujuan penelitian ini mendeskripsikan 

kesiapan siswa  mengikuti ujian ditinjau dari (1) kesiapan fisik, (2) kesiapan 

emosional, dan (3) kesiapan pengulangan (penguasaan materi).Penelitian ini 

berbentuk deskriptif.Populasi penelitian berjumlah 810 siswa dengan sampel 

231 siswa.Instrumen yang digunakan yaitu angket.Data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik persentase.Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

kesiapan siswa dalam mengikuti ujian dilihat dari (1) kesiapan fisik  berada 

pada kategori cukup siap, (2) kesiapan emosional  berada pada kategori siap, 

dan (3) kesiapan pengulangan (penguasaan materi) berada pada kategori 

cukup siap.Dengan demikian, secara umum kesiapan siswa dalam mengikuti 

ujian berada pada kategori cukup siap. 

 

KataKunci:Kesiapan, Ujian 
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Pendahuluan  

Ujian diartikan suatu hal yang sangat menakutkan bagi siswa, perasaan takut dan cemas 

menghadapi ujian terjadi karena ketidaksiapan siswa dalam menghadapi ujian.Menjelang ujian siswa 

malas untuk mengulang materi pelajaran.yang berkaitan dengan materi ujian. Saat ujian siswa sering 

berpikir bagaimana cara lulus ujian tanpa belajar keras dan bagaimana cara menyontek dalam ujian 

tanpa diketahui oleh pengawas. Oleh karena itu seharus nya siswa harus memiliki kesiapan dalam 

mengikuti ujian agar ujian yang dilakukan  tidak menakutkan lagi bagi siswa (Slameto, 2010:113).  

Menurut Hakim (2002:84) bahwa saat menghadapi tes atau ujian biasanya seorang siswa tidak 

akan mengalami kesulitan yang berarti bila telah mengadakan kesiapan yang baik dengan belajar 

semaksimal mungkin. Siswa akan mengikuti ujian dengan baik jika siswa dapat mempersiapkan diri 

sebaik mungkin yaitu dengan cara belajar teratur, disiplin dan berkonsentrasi penuh agar lebih 

mudah belajar dan mengerjakan soal ujian.   

Menurut Drever (dalam Slameto, 2010:59) kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi.Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan 

mailto:afsano@konselor.org
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karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu 

diperhatikan dalam proses belajar agar individu sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. 

Menurut Slameto (2010:113)kesiapan adalah keseluruhan semua kondisi individu yang 

membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi 

tertentu.Hal ini menjelaskan bahwa kesiapan itu merupakan kondisi dimana individu tersebut 

mampu memberikan respon. Keterkaitan kesiapan dalam belajar dengan proses mengikuti ujian 

yaitu dimana jika siswa dalam keadaan siap ketika ujian maka mahasiswa mampu memberikan 

respon atau jawaban yang sesuai dan tepat dengan hal yang dipertanyakan.  

Berdasarkan Hasil penelitian Roza (2010: 33) tentang masalah-masalah siswa menghadapi ujian, 

terungkap bahwa  siswa sering malas dalam belajar menjelang ujian, siswa kesulitan dalam 

mengingat materi pelajaran menjelang ujian, kemudian siswa jarang menerapkan cara belajar yang 

baik menjelang ujian. Selanjutnya, hasil penelitian Tresna (2011: 100) mengungkapkan bahwa  siswa 

cemas dalam mengikuti ujian. Kemudian penelitian Fitria (2013:97)  mengungkapkan bahwa hanya    

siswa yang memiliki persiapan psikis yang cukup baik dalam mengikuti ujian. 

Lalu penelitian Mulyani (2012:29) juga mengungkapkan bahwa siswa memiliki kesiapan  untuk 

mengikuti ujian berada pada kategori cukup baik. Menurut Hartanto (dalam Agustin, 2013:71) 

sebagian besar peserta didik atau siswa telah terbiasa melakukan perilaku mencontek ketika ujian 

dan sulit untuk merubahnya. Nirwana ( 2013:18) menyatakan ada tiga hal yang perlu disiapkan 

dalam menghadapi ujian yaitu kesiapan materi, kesiapan mental dan kesiapan fisik. Jadi, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki kesiapan 

yang kurang baik dalam mengikuti ujian. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melakukan praktek lapangan di SMP N 16 

Padangditemukan bahwa ada siswa yang tidak konsentrasi ketika menghadapi ujian, hal ini 

dibuktikan dengan melakukan kesalahan ketika mengisi lembar jawaban objektif.ada siswa yang 

tidak hadir ketika ujian karena sakit sehingga harus melakukan ujian susulan di minggu berikutnya, 

siswa yang terlambat datang untuk mengikuti ujian, terdapat beberapa siswa yang tidak membawa 

alat tulis ketika ujian berlangsung, dan terdapat siswa yang mencontek ketika ujian. 

Kemudian, berdasarkan wawancara penulis dengan dua orang guru BK SMP N 16 Padang pada 

hari selasa tanggal 21 maret 2017 di ruang BK diketahui bahwa siswa mengalami masalah dalam 

ujian diantaranya adalah  ada siswa  terlambat datang untuk mengikuti ujian, ada siswa yang tidak 

membawa peralatan ujian,  ada siswa yang mencontek ketika ujian walaupun sudah di tegur oleh 

guru tetap dia lakukan, dan ada siswa yang sering keluar masuk ruang ujian ketika ujian sedang 

berlangsung. 

Selain itu, hasil wawancarapenulis terhadap dua orang siswa SMPN 16 Padang pada hari selasa 

tanggal 21 maret 2017 diketahui bahwa mereka tidak belajar sebelum mengikuti ujian, kurang 

mampu menjawab soal ujian dengan baik, memiliki kecemasan dalam menghadapi ujian diantaranya 

perasaan takut gagal dan memperoleh hasil yang tidak memuaskan. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis  ingin mengetahui bagaimana kesiapan siswa 

dalam menghadapi ujian dan bagaimana implikasi layanan bimbingan dan konseling. Dengan 

demikian judul penelitian ini yaitu:“Kesiapan Siswa Dalam Mengikuti Ujian dan Implikasinya 

Terhadap Layaanan Bimbingan Dan Konseling”. 

Metode 

Penelitian ini bersifat deskriptifdengan sampel penelitian adalah siswa SMP N 16 Padang Tahun 

ajaran 2016/2017 yang berjumlah 231 orang  Instrumen penelitian yang digunakan ialah angket 

dengan penilaian jawaban berpatokan pada likert. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan teknik persentase. 
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Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka, maka dapat direkapitulasi hasil 

keseluruhan dari kesiapan siswa dalam mengikuti ujian dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 

Kesiapan siswa dalam mengikuti  ujian di SMP N 16 Padang 

(n = 231) 

 

Berdasarkan Tabeldi atas,kesiapan siswa dalam mengikuti ujian ditinjau  dari aspek kesiapan fisik 

berada pada kategori cukup siap dengan persentase 54,98 %. Hal ini mengungkapkan bahwa 

sebagian besar siswa belum memiliki kesiapan dalam mengikuti ujian jika ditinjau dari aspek 

kesiapan fisik . Hal ini dapat dilihat dari pernyataan, siswa merasa terganggu saat ujian ketika 

kondisi tubuh nya tidak fit.  Selain itu ada juga siswa yang tidak cukup tidur sehinnga mengantuk 

saat ujian dan hal ini membuat mereka tidak konsentrasi saat ujian.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Yunita (2014:7) yang menyatakan bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti ujian dilihat dari aspek kesiapan fisik berada pada kategori cukup siap. Menurut Gie 

(1995:217), kesehatan jasmani mutlak diperlukan dalam ujian. Oleh karena itu siswa hendaknya 

menekan gangguan kesehatan semaksimal mungkin. Kesehatan badan harus senantiasa dijaga dan 

dipelihara. Makan, istirahat, olahraga dan lain-lain harus diatur sebaik-baiknya sehingga badan 

selalu tetap terjaga, segar dan senantiasa siap untuk belajar maupun mengikuti ujian.  

Kesiapansiswa dalam mengikuti ujian ditinjau dari kesiapan emosional berada pada kategori siap 

64,07%.Hal ini mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa di SMP N 16 Padang  memiliki kesiapan 

emosional dalam kategori siap untuk mengikuti ujian. Akan tetapi masih ada 10,39% lagi siswa yang 

kurang siap dalam mengikuti ujian  Hal ini dapat dilihat dari pernyataan bahwa siswa kurang tenang 

NO Aspek 
Kesiapan  (%) 

SS S CS TS STS 

1 Kesiapan fisik  0,00 32,47 54,98 12,55 0,00 

a. Kondisi kesehatan  0,43 31,17 51,52 16,45 0,43 

b. Pengaturan waktu 

istirahat 0,00 8,66 43,72 45,02 2,60 

2 Kesiapan emosional  1,30 64,07 24,24 10,39 0,00 

a. Tenang dalam 

menghadapi ujian  3,03 61,47 27,71 5,63 2,16 

b. Percaya dengan 

kemampuan diri  2,60 51,52 36,80 9,09 0,00 

3 Kesiapan pengulangan 

(penguasaan materi) 0,87 35,50 50,22 13,42 0,00 

a. Menyiapkan sumber 

bacaan berkenaan dengan 

materi ujian 1,30 27,71 48,92 21,65 0,43 

b. Mengulangi materi 

pelajaran dari awal hingga 

akhir  4,76 42,86 43,72   8,23 0,43 

Rata-rata Keseluruhan 0,00 41,56 46,75 11,69 0,00 
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dalam menghadapi ujian dan mengerjakan ujian dengan terburu-buru.Hal ini sesuai dengan 

penelitian dari Fitria (2013:98) yang menyatakan bahwa siswa memiliki kesiapan yang cukup baik 

dalam mengikuti ujian 

Kemudian,kesiapan siswa dalam mengikuti ujian  ditinjau dari aspek kesiapan pengulangan 

(penguasaan materi)  berada pada kategori cukup siap  dengan persentase 50,22 %. Hal ini 

mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa di SMP N 16 Padang masih belum menguasai materi 

yang akan di uji kan, siswa cenderung jarang mempelajari kembali  materi pelajaran yang di berikan 

guru di sekolah  sehingga siswa cukup kesulitan ketika mengikuti ujian. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Fitria (2013:99) bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti ujian 

dilihat dari aspek kesiapan pengulangan (penguasaan materi) berada pada kategori cukup baik.  

Penyusun Bahan Ajar Belajar dan Pembelajaran (2004:129) mengungkapkan rendahnya penguasaan 

materi siswa pada mata pelajaran tertentu sering kali bukan disebabkan kemampuan dasar siswa itu 

rendah, melainkan kondisi yang terkait mata pelajaran itu sendiri. Untuk itu diharapkan siswa 

mampu mengulang materi pelajaran sebelum mengikuti ujian. 

 Jadi, dapat disimpulkan kesiapan siswa dalam mengikuti ujian secara keseluruhan berada pada 

kategori cukup siap dengan persentase 46,75 %, artinya  siswa SMP N 16 Padang cukup siap dalam 

mengikuti ujian. 

Implikasi Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka program pelayanan Bimbingan dan 

Konseling yang dapat diberikan konselor kepada siswa dalam rangka meningkatkan kesiapan siswa 

dalam mengikuti ujian. diantaranya adalah layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan 

bimbingan kelompok, dan layanan konselingindividual dalam rangka meningkatkan kesiapan siswa 

dalam mengikuti ujian 

Adapun jenis layanan yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. 

Layanan Informasi 

Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berusaha memberikan berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh individu. Winkel (dalam Sulistyarini dan Jauhar, 2014:154) menyatakan bahwa 

layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu  akan 

informasi yang mereka perlukan. Selanjutnya Sulistyarini dan Jauhar (2014:154) juga menyatakan 

bahwa layanan informasi bermakna usaha-usaha untuk membekali individu dengan pengetahuan 

serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Hal 

tersebut berarti bahwa layanan informasi bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan oleh individu untuk menjalani kehidupan, perkembangan dirinya maupun untuk 

perencanaan masa depan. 

Adapun layanan informasi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang cenderung memiliki 

kesiapan dalam mengikuti ujian yang kurang baik , yaitu sebagai berikut. 

Aspek Fisik  

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek fisik  diantaranya cara menjaga 

kesehatan  dengan baik. 

Aspek Emosional  

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek emosional diantaranya cara 

mengatasi rasa cemas ketika ujian. 

Aspek pengulangan (penguasaan materi) 

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan gejala fisik seperti cara belajar yang 

efektif sebelum ujian. 

Layanan Penguasaan Konten 
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Menurut Prayitno (2004) layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan yang 

diberikan kepada individu, baik dalam format individual maupun kelompok, dengan tujuan agar 

dapat menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Dengan adanya  

layanan penguasaan konten ini dapat membantu individu untuk mengurangi stres akademik. 

Adapun layanan penguasaan konten yang dapat diberikan kepada individu (siswa) yang 

cenderung memiliki kesiapan dalam menghadapi ujian dengan baik , yaitu sebagai berikut. 

Aspek fisik  

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek fisik diantaranya, pengaturan 

pola makan , pengaturan pola tidur. 

Aspek emosional  

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek emosional  diantaranya cara 

meningkat kan percaya diri ketika ujian. 

Aspek pengulangan (penguasaan materi) 

Adapun materi yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek pengulangan (penguasaan 

materi) diantaranya cara membuat mind mapping,  membuat ringkasan materi. 

Layanan Bimbingan Kelompok  

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu layanan yang diberikan kepada individu dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan agar individu yang ikut serta akan memperoleh 

pemahaman baru terkait topik yang dibahas. Prayitno (2004:149) menyatakan bahwa layanan 

bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 

pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. 

Adapun layanan yang dapat diberikan kepada individu siswa yang cenderung memiliki kesiapan 

dalam mengikuti ujian  pada kategori kurang baik adalah sebagai berikut. 

Aspek  Fisik 

Adapun topik yang bisa diberikan yang berkaitan dengan gejala fisik diantaranya kesehatan 

pribadi. 

Aspek Emosional  

Adapun topik yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek emosional diantaranya 

mempersiapkan diri mengikuti ujian.  

Aspek Pengulangan (penguasaan materi) 

Adapun topik yang bisa diberikan yang berkaitan dengan aspek pengulangan (penguasaan 

materi) diantaranya , cara belajar efektif  

Layanan Konseling Individual 

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dan harus diselesaikan agar dapat menjalankan 

kehidupan yang efektif. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, individu 

tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat memahami dirinya sehingga individu 

dapat terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya tersebut. Dan salah satunya dapat 

diatasi melalui layanan konseling individual.Prayitno (2004:105) menyatakan bahwa konseling 

individual adalah layanankonseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.Lebih lanjut Sulistyarini dan Jauhar, (2014:167) 

menyatakan bahwa layanan konseling perorangan bertujuan agar klien memahami kondisi dirinya 

sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien 

mampu mengatasinya. Hal tersebut berarti dengan melakukan konseling individual individu akan 

dibantu untuk mengentaskan permasalahan pribadi yang dialaminya, salah satunya yang berkaitan 

dengan kesiapan siswa dalam mengikuti ujian.  
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Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai  

kesiapan siswa dalam mengikuti ujian di SMP N 16 Padang  , dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti ujian dilihat dari aspek kesiapan fisik  berada pada kategori 

cukup siap.  

2. Kesiapan siswa dalam mengikuti ujian dilihat dari aspek kesiapan emosional  berada pada 

kategori siap.  

3. Kesiapan siswa dalam mengikuti ujian dilihat dari aspek kesiapan pegulangan (penguasaan 

materi)  berada pada kategori cukup siap.  
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Abstract  
Time Management in learning is one of the skills students must possess. 

Improvement efforts have not reached the target as expected. This study aims 

to see the effectiveness of content mastery services using problem solving 

approach to improve student time management in learning. 

This research uses quantitative approach. The type of this research is Quasi 

Experiment design of The Non Equivalent Countrol Group. The subjects of the 

study were students of class X of Catering Service 7 and X Catering 8 SMK N 9 

Padang. Data collection techniques used questionnaires, then analyzed by 

different test techniques (t-test) using Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) and Microsoft Excel. Based on the results of the study found content 

mastery services using effective problem solving approach in improving 

student time management in learning. This condition is indicated by (1) there is 

a significant difference in time management of students in experimental group 

study before and after being given treatment of content mastery service using 

problem solving approach, (2) there is no significant difference in student time 

management in learning control group before and (3) there are significant 

differences in time management of students in learning between the 

experimental group given the treatment of content mastery using problem 

solving approach with the control group given the treatment of content mastery 

services without using problem solving approach . 

 

Keywords: Content Mastery Service, Problem Solving Approach, Student 

Time Management in Learning. 
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Pendahuluan 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). 

mailto:firman@konselor.org
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Proses belajar pada hakekatnya juga merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. 

Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan. 

Manusia hanya mungkin dapat menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang 

tampak. Siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran perlu 

ditunjang dengan waktu belajar yang tepat.  

Waktu belajar yang baik dan tepat bagi setiap siswa berbeda-beda. Perbedaan ini didasari oleh 

adanya kesibukan, alokasi waktu yang ada, suasana belajar dan kesiapan diri untuk belajar. Beberapa 

siswa dapat belajar pada sore hari sedangkan sebagian yang lain belajar pada malam hari atau pagi 

hari.  

Manajemen waktu merupakan cara bagaimana seseorang mengalokasikan waktu mereka ketika 

mengelola berbagai kegiatan (Jeff Madura, 2007: 419). Lebih lanjut Marion E Haynes (2010: 5) 

menyatakan manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan 

perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.  

Manajemen waktu merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan waktu secara efektif dan 

efisien sehingga dapat menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya. Manajemen waktu 

memiliki tujuan agar seseorang menghargai waktu yang dimilikinya dengan melakukan hal-hal yang 

bermanfaat. Dengan waktu yang dikelola secara baik akan memiliki dampak yang baik pula. Seorang 

siswa perlu melakukan manajemen waktu agar mereka mampu mengatur waktunya secara disiplin. 

Pemberian bantuan melalui layanan Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu hal yang 

sangat penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa tercegah dan terentaskannya berbagai 

masalah yang dihadapinya (Tohirin, 2007: 12). Bimbingan dan Konseling pada dasarnya merupakan 

upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal baik secara klasikal, 

kelompok maupun secara individual, sesuai dengan hakekat kemanusiaannya dengan berbagai 

potensi yang dimiliki, kelebihan dan kekurangan serta permasalahannya. 

Salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang merupakan layanan dasar yang harus 

dilaksanakan oleh seluruh konselor/guru BK yaitu layanan penguasaan konten.  Pemberian Layanan 

penguasaan konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri ataupun kelompok) 

untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar (Prayitno, 2012: 89). 

Pemberian layanan penguasaan konten dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal, kelompok 

dengan pendekatan ceramah, diskusi dan dengan pendekatan problem solving. Dalam memberikan 

layanan penguasaan konten ini peneliti menggunakan pendekatan problem solving. Menurut J.W. 

Santrock (2012: 316) problem solving (pemecahan masalah) adalah mencari cara yang tepat untuk 

mencapai suatu tujuan. Ada empat langkah dalam memecahkan masalah yaitu (1) mencari dan 

memahami masalah, (2) menyusun strategi pemecahan masalah yang baik, (3) mengeksplorasi solusi, 

(4) memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. 

Dwiana Wulandari (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di MAN 2 Tanjung Pura Langkat 

Medan menyatakan  melalui layanan pembelajaran (penguasaan konten), kemampuan manajemen 

waktu siswa meningkat menjadi lebih baik. 

Elly Puji Nugraheni (2015) dalam penelitiannya yang dilakukan SMP Negeri 2 Dempet Demak 

Jawa Tengah menyatakan melalui layanan penguasaan konten teknik self management dapat 

meningkatkan kemampuan manajemen waktu siswa.  

Abdul Azis (2015) dalam penelitiannya yang dilakukan di SMA 1 Mejobo Kudus Jawa Tengah 

terdapat peningkatan kedisiplinan dalam memanajemen waktu belajar melalui layanan penguasaan 

konten dengan media mind map pada siswa kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

Berdasarkan wawancara dengan dua orang guru BK pada  25 Januari 2017 diperoleh informasi 

ada siswa yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, contohnya: 
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ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, ada siswa yang tidak memiliki jadwal kegiatan sehari-

hari sehingga ia tidak bisa menentukan apa yang harus dilakukan hari berikutnya dan ada siswayang 

tidak dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 

Selanjutnya wawancara dengan tiga orang guru mata pelajaran pada tanggal 25 Januari 2017 

diketahui ada siswa yang tidak membuat PR, latihan yang diberikan tidak diselesaikan dnegan tepat 

waktu, mengumpulkan tugas lewat dari hari yang telah ditentukan. 

Wawancara peneliti dengan delapan orang siswa pada tanggal 25 Januari 2017 terdapat siswa 

yang belum menggunakan waktunya secara baik. Sebanyak lima siswa menyatakan belum memiliki 

jadwal belajar sendiri di rumah, Ada siswa yang ketika merasa bosan mereka keluar kelas dengan 

alasan untuk cuci muka dan buang air kecil agar tidak suntuk di kelas. Ada siswa yang tidak 

menjadikan belajar sebagai prioritas utama. Ada siswa yang selepas pulang sekolah menggunakan 

waktunya hanya sekedar nongkrong di rumah teman bahkan ada yang bermain meski masih 

menggunakan seragam sekolah. Hal ini akan menyebabkan waktu belajar yang dimiliki siswa akan 

berkurang sehingga pada malam harinya siswa tidak dapat berkonsentrasi belajar.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peran guru BK sangat dibutuhkan untuk menerapkan 

layanan bimbingan dan konseling salah satunya melalui layanan penguasaan konten menggunakan 

pendekatan problem solving untuk meningkatkan manajemen waktu siswa dalam belajar. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment 

rancangan The Non Equivalent Countrol Group. Subjek penelitian meliputi siswa kelas X Jasa Boga 7 

dan X Jasa Boga 8 SMK N 9 Padang yang terdiri dari 32 orang siswa kelas X Jasa Boga 7 sebagai 

kelompok eksperimen dan 32 orang siswa kelas X Jasa Boga 8 sebagai kelompok kontrol. Untuk 

mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian berupa angket untuk pretest dan untuk postest 

dengan alternatif jawaban selalu, serinng, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Perbandingan 

nilai Pre-test dan Post-test yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2009:395), dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Laksanakan Pre-test (O1), cari skor dan rata-rata hitungnya. Jumlah skor ideal = skor tertinggi x 

jumlah item angket x sampel 

P =  X 100 

Keterangan: 

P = persentase 

F = frekuensi 

N = jumlah sampel 

2. Setelah data diolah menggunakan rumus statistik kemudian ditetapkan kriteria penilaian masing-

masing data yang diperoleh dengan mengacu pada batasan yang dikemukakan oleh Agus Irianto 

(2004:22) dengan rumus sebagai berikut. 

Interval k = Data terbesar – data terkecil 

         Jumlah kelompok 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, peneliti menentukan kriteria pengolahan 

data deskriptif hasil penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kriteria Pengolahan Data Deskriptif Hasil Penelitian 

Kelas Interval  Kategori % Skor  

187-222 Sangat Baik 84 – 100 

151 – 186 Baik 68 – 83 

115 – 150 Cukup Baik 52 – 67 

79 – 114 Tidak Baik 36 – 51 

43 – 78 Sangat Tidak Baik ≤ 35 

 

Selanjutnya untuk menguji perbedaan manajemen waktu siswa dalam belajar sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan, maka digunakan uji t atau t-test dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan, 

 : Mean manajemen waktu siswa 

  kelompok eksperimen 

 : Mean manajemen waktu siswa 

  kelompok kontrol 

 : Nilai varian manajemen waktu siswa 

  kelompok eksperimen 

 : Nilai varian manajemen waktu siswa 

  kelompok kontrol 

 : Jumlah sampel kelompok eksperimen 

 : Jumlah sampel kelompok kontrol 

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung kecil dari ttabel maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik uji beda (t-test) dengan 

bantuan program SPSS  dan Microsoft Excell. 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama, yaitu terdapat perbedaan manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok 

eksperimen sebelum dan setelah diberikan perlakuan  layanan penguasaan konten menggunakan 

pendekatan problem solving, yang hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi  Pretest dan Posttest Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar 

Kelompok Eksperimen 

Interval Kategori Pretest Posttest 

F % F % 

>187 Sangat Baik 2 6 5 19 

151-186 Baik 5 13 19 47 

115-150 Cukup Baik 20 59 8 34 

79-114 Tidak Baik 5 22 0 0 

≤ 78 Sangat Tidak Baik 0 0 0 0 

Jumlah 32 100 32 100 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 1. Diagram Hasil pretest dan posttest Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar Kelompok 

Eksperimen 

Sementara itu, berdasarkan hasil uji beda (t-test) diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji t-test Perbedaan Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar pada  

Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

Manajemen Waktu 

dalam Belajar 

Pretest dan Post 

test 

Mean Std. 

Deviation 

T df Sig. 

(2 tailed) 

Pretest 

 

136, 38 

 

18,706 

 

-4,4147 62 ,000 

Posttest 156,34 19,803 

 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,000<0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima, 

dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok 

eksperimen sebelum dan sesudah diberi layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan 

problem solving. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua, yaitu tidak terdapat perbedaan manajemen waktu siswa kelompok kontrol 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan layanan penguasaan konten secara konvensional (tanpa 
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menggunakan pendekatan problem solving), yang hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi  Pretest dan Posttest Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar 

Kelompok Kontrol 

Interval Kategori Pretest Posttest 

F % F % 

>187 Sangat Baik 2 6 2 6 

151-186 Baik 8 25 11 44 

115-150 Cukup Baik 20 63 17 47 

79-114 Tidak Baik 2 6 2 3 

≤ 78 Sangat Tidak Baik 0 0 0 0 

Jumlah 32 100 32 100 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 2. Diagram Hasil Pretest Dan Posttest Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar Kelompok 

Eksperimen 

Sementara itu, berdasarkan hasil uji beda (t-test) diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Uji t-test Perbedaan Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar pada  Pretest 

dan Posttest Kelompok Kontrol 

Manajemen Waktu 

dalam Belajar 

Pretest dan 

Post 

test 

Mean Std. 

Deviation 

T df Sig. (2-tailed) 

Pretest 

 

137,13 20,288 

 

-410 62 0,683 

Posttest 139,25 21,131 
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Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05 (0, 683>0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima, 

dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pada manajemen waktu siswa dalam belajar 

kelompok kontrol secara konvensional. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada pada manajemen waktu siswa 

dalam belajar antara kelompok eksperimen yang mengikuti layanan penguasaan konten 

menggunakan pendekatan problem solving dengan pada manajemen waktu siswa dalam belajar 

kelompok kontrol yang mengikuti layanan penguasaan konten secara konvensional, yang hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji t-test Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar Kelompok Eksperimen 

dengan Kelompok Kontrol Setelah Diberikan Perlakuan 

Manajemen Waktu 

dalam Belajar 

Post test Mean Std. Deviation T df Sig. 

(2-tailed) 

Eksperimen 156,34 19,803 3,339 62 0,000 

Kontrol 139,25 21,131 

 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,000<0,05). Dengan demikian, hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat diterima, 

dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar antara 

kelompok eksperimen yang mengikuti layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan 

problem solving dan manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok kontrol yang mengikuti 

layanan penguasaan konten secara konvensional. 

Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil temuan penelitian mengenai manajemen 

waktu siswa dalam belajar melalui layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan problem 

solving. 

Perbedaan Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar Kelompok Eksperimen (Pretest dan Posttest) 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok eksperimen sebelum dan sesudah 

diberi layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan problem solving. Jones & Barlett (2004: 

67) mendefinisikan manajemen waktu sebagai kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan 

dan melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut. Manajemen waktu 

memiliki tujuan agar seseorang menghargai waktu yang dimilikinya dengan melakukan hal-hal yang 

bermanfaat. Dengan waktu yang dikelola secara baik akan memiliki dampak yang baik pula. Seorang 

siswa perlu melakukan manajemen waktu agar mereka mampu mengatur waktunya secara disiplin. 

Peranan manajemen waktu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar, karena manajemen waktu 

merupakan salah satu faktor intern yang mempengaruhi belajar. Manajemen waktu yang baik 

merupakan motor penggerak dan pendorong bagi individu untuk belajar, sehingga di dalam belajar 

individu akan lebih bersemangat dan tidak lekas bosan dengan materi pelajaran yang dipelajari 

seperti yang dijelaskan oleh Slameto (2003: 68) waktu sekolah dapat mempengaruhi proses belajar 

siswa. Ketika siswa belajar di pagi hari, pikiran masih segar dan materi yang disampaikan akan 

mudah diterima. Sebaliknya, ketika siswa belajar di siang hari akan mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran dikarenakan kondisi badan sudah lelah. 
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Meningkatkan manajemen waktu siswa dalam belajar akan lebih efektif jika menggunakan 

pendekatan pembelajaran, agar proses belajar menjadi lebih efektif. Dengan demikian, cara peneliti 

untuk meningkatkan manajemen waktu siswa dalam belajar adalah dengan cara memberikan 

layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan problem solving. Penggunaan pendekatan 

problem solving dapat membantu siswa lebih terampil dan mandiri dalam meningkatkan manajemen 

waktu dalam belajar dengan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan kemudian 

mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut. 

Meningkatkan manajemen waktu siswa dalam belajar merupakan salah satu tugas dan tanggung 

jawab guru BK atau konselor sekolah. Adapun bantuan yang diberikan dapat melalui layanan BK, 

diantaranya layanan penguasaan konten. Tohirin (2013: 153) menjelaskan tujuan layanan penguasaan 

konten adalah agar siswa menguasai aspek-aspek konten tertentu secara terintegrasi. Dengan 

penguasaan konten (kemampuan atau kompetensi) oleh siswa, akan berguna untuk menambah 

wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. 

Pendekatan problem solving dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut: 

yaitu guru menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan, guru meminta kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas yang akan dilaksanakan, siswa dapat bekerja secara 

berkelompok, siswa dapat menemukan pemecahannya dan mungkin pula tidak, kalau 

pemecahannya tidak ditemukan siswa hal tersebut didiskusikan, pemecahan masalah dapat 

dilaksanakan dengan pikiran (Hamdani, 2011: 85). 

Keberhasilan pemberian layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan problem solving 

diperkuat dengan hasil temuan pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok eksperimen sebelum dan 

sesudah diberikan layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan problem solving 

Perbedaan Manajemen Waktu Siswa dalam Belajar Kelompok Kontrol (Pretest dan Posttest) 

Hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima, dimana tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar kelompok kontrol secara konvensional. 

Dikatakan tidak signifikan karena hanya terjadi perbedaan mean sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan, sementara tidak terjadi perbedaan kategori. 

Layanan penguasaan konten dalam meningkatkan manajemen waktu siswa dalam belajar 

kelompok kontrol diberikan secara konvensional, yaitu dengan teknik ceramah dan tanya jawab. 

Senada dengan pernyataan tersebut, pendekatan atau teknik yang digunakan dalam penyajian 

layanan PKO menurut Prayitno (2012: 97) adalah penyajian dan tanya jawab. 

Pemberian layanan penguasaan konten dengan pendekatan konvensional ini menyajikan materi 

yang sama diberikan pada kelas eksperimen. Konten manajemen waktu dalam belajar yang diberikan 

meliputi menetapkan prioritas belajar, membuat jadwal belajar harian, melaksanakan komitmen diri 

dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dalam hal ini hanya terdapat perbedaan motode pembelajaran 

selama proses belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada manajemen waktu 

siswa dalam belajar kelompok eksperimen yang diberi layanan penguasaan konten menggunakan 

pendekatan problem solving dengan kelompok kontrol yang diberi perlakuan layanan penguasaan 

konten secara konvensional. Manajemen waktu dalam belajar yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah manajemen waktu sebagai kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan dan 

melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut (Jones & Barlett, 2004: 67). 

Perbedaan hasil posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol salah satunya disebabkan 

oleh perbedaan perlakuan yang diberikan pada msing-masing kelompok. Layanan penguasaan 

konten menggunakan pendekatan problem solving merupakan layanan yang efektif dalam 
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meningkatkan manajemen waktu siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Tohirin (2013: 153) tujuan 

layanan penguasaan konten adalah agar siswa menguasai aspek-aspek konten tertentu secara 

terintegrasi. Dengan penguasaan konten (kemampuan atau kompetensi) oleh siswa, akan berguna 

untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-

cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. 

Hamdani (2011: 80) menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang digunakan 

guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam 

interaksi edukatif,  pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh 

karena itu pemilihan pendekatan pembelajaran perlu didasari pada kesesuaian dengan tugas dan 

tujuan pembelajaran yang akan ditempuh siswa. Terutama dalam memberikan layanan penguasaan 

konten hendaklah menggunakan pendekatan yang tepat dan menarik untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. 

Pada kelompok eksperimen, pemberian layanan penguasaan konten menggunakan pendekatan 

problem solving dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian 

kelompok dilakukan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan konten yang telah 

ditentukan, sehingga tugas yang diberikan dapat dipecahkan dengan diskusi kelompok. Kemudian, 

hasil diskusi  kelompok tersebut dibahas lagi dalam kelompok besar dan terakhir melaporkan hasil 

diskusi yang dibahas secara bersama-sama. 

Selanjutnya,  pada kelompok kontrol diberikan perlakuan berbeda dari  kelompok eksperimen 

yaitu pemberian layanan penguasaan konten secara konvensional. Peneliti memberikan konten-

konten mengenai manajemen waktu dalam belajar dengan teknik ceramah dan tanya jawab. Setelah 

peneliti memberikan konten dengan teknik ceramah, kemudian peneliti mempersilahkan siswa untuk 

bertanya apabila terdapat hal yang belum dipahami. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari 

siswa, pertanyaan tersebut terlebih dahulu dilemparkan ke siswa lainnya dengan tujuan agar siswa-

siswa yang lain ikut berpikir mengenai pertanyaan yang dikemukakan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah diperoleh, secara khusus dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada manajemen waktu siswa dalam belajar untuk kelompok 

eksperimen sebelum dan setelah dilaksanakan layanan penguasaan konten menggunakan 

pendekatan problem solving. 

Terdapat perbedaan manajemen waktu siswa dalam belajar pada kelas kontrol, namun secara 

keseluruhan tidak mengalami peningkatan. Adapun beberapa yang mengalami peningkatan pada 

manajemen waktu dalam belajar tetapi tidak memberi perbedaan yang signifikan. 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan manajemen waktu siswa dalam belajar 

pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan layanan penguasaan konten menggunakan 

pendekatan problem solving dengan kelompok kontrol yang diberi perlakuan layanan penguasaan 

konten secara konvensional (tanpa menggunakan pendekatan problem solving). 

Dari rata-rata hasil pengolahan data dengan teknik uji  beda (t-test) menggunakan bantuan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20.0 dan Microsoft Excell 2007diketahui 

bahwa pada kelompok eksperimen memiliki peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelompok 

kontrol. 
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Abstrak  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya fenomena yaitu adanya 

siswa kurang disiplin yang ditunjukkan dengan perilaku seperti sering 

terlambat masuk kelas, berpakaian tidak rapi, tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru ataupun berlama-lama saat izin keluar kelas dan sebagian besar 

siswa yang sering melakukan pelanggaran disiplin tersebut diasuh oleh 

walinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedisiplinan siswa yang 

diasuh oleh wali. Penelitian ini berbentuk deskriptif, dengan subjek 

penelitiansiswa kelas X dan XI yang diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 

Kampung Dalam yang berjumlah 37orang. Instrumen yang digunakan adalah 

skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan teknik persentase. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian kedisiplinan siswa yang diasuh 

oleh wali secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa 

yang diasuh oleh wali berada pada kategori cukup baik dengan persentase 

60,7%. 
 

Kata Kunci: Kedisiplinan, Asuh, Wali 

 

© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, 

distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Dalam mengarahkan perilaku individu dibutuhkan nilai-nilai dan norma-norma. Banyak hal yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, salah satunya adalah lingkungan. Hamalik (2012: 195) 

menyebutkan “Lingkungan adalah sesuatu yang ada dialam sekitar yang memiliki makna dan/atau 

pengaruh tertentu kepada individu”. Lingkungan yang baik akan mengarahkan individu kearah 

yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Sarwono (2012: 150) menyebutkan “Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder”. Hal 

ini dikarenakan sekolah merupakan tempat kedua setelah di rumah dimana anak menghabiskan 

waktunya dan memperoleh pendidikan. Sebagaimana halnya dengan keluarga, sekolah juga 

mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan hasilnya dapat dilihat 

pada perilaku siswa khususnya dalam hal kedisiplinan. 

Disiplin adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban terhadap tata 

aturan dan nilai-nilai yang berlaku, baik di dalam kelompok maupun di dalam lingkungan 
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masyarakat terutama di sekolah. Disiplin merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah 

kelompok, agar individu-individu dalam kelompok dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 

baik. Bernhard (dalam Shochib, 2010) mengungkapkan tujuan disiplin diri adalah untuk 

mengembangkan minat anak dan mengembangkan anak menjadi manusia yang baik, yang akan 

menjadi sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik. 

Keluarga merupakan tenaga pendidik yang pertama dan utama dalam pembentukan 

kedisiplinan.. Situasi di dalam keluarga, besar pengaruhnya terhadap emosi, penyesuaian sosial, 

minat, sikap, tujuan, disiplin dan perbuatan siswa di sekolah (Hamalik, 2012: 102).Di dalam keluarga, 

orang tua bertanggung jawab dalam mengupayakan anaknya agar dapat berperilaku disiplin, baik 

dalam hubungannya dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan, serta sesama 

makhluk hidup disekitarnya yang sejalan dengan nilai moral (Wayson, dalam Shochib, 2010). 

Sehingga, bagaimana disiplin anak tergantung pada bagaimana perilaku pengasuhan dari orang 

tuanya. 

Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga jika ada orang yang 

menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan akan sangat berdampak pada perilaku anak 

terutama disiplinnya. Sejalan dengan itu, Lestari (2012) menyebutkan kurang tepat bila tugas 

pengasuhan dialihkan sepenuhnya kepada orang lain seperti wali. Wali adalah orang atau badan 

yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak karena 

orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara 

wajar (Kuncoro, 2010: 192). 

Lestari (2012: 178) menyebutkan bahwa “Remaja yang tinggal dengan orang tuanya akan merasa 

nyaman berinteraksi dengan ayah dan ibunya serta mudah mengungkapkan perasaan dekat dengan 

keduanya, sehingga mereka jarang mengalami masalah di sekolah dan tidak pernah berurusan 

dengan guru bimbingan dan konseling (BK) di sekolah karena perilakunya”. Selanjutnya, Djamarah 

(2014) juga menyebutkan bahwa pengawasan sampai batas-batas tertentu dibutuhkan agar sikap dan 

perilaku anak terkendali dengan baik. Jadi,agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 

diperlukan bimbingan dan pengawasan orang tua dan akan kurang maksimal apabila hanya 

diwakilkan oleh wali. 

Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (1998) menyebutkan salah satu 

strategi agar penanaman disiplin efektif dan sukses harus ada “a positive, supportive, loving 

relationship between the parent(s) and child” yaitu sebuah hubungan yang positif, mendukung dan 

hubungan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak. Jika salah satu syarat keefektifan dan 

penunjang kesuksesan disiplin ini tidak terpenuhi, seperti ketidakhadiran orang tua disisi anak dan 

digantikan oleh wali akan memerlukan usaha lebih untuk mensuksesan penanaman disiplin anak. 

Pada saat ini sering terjadi fenomena yaitu tuntutan pekerjaan yang tinggi dan menyita waktu dan 

sering kali menghambat pemenuhan kebutuhan untuk kebersamaan dalam keluarga, merawat dan 

mengasuh anak (Supartini, 2004: 35). Hal inilah yang sering menyebabkan peran dan tanggung jawab 

yang seharusnya dijalani oleh orang tua beralih kepada orang lain seperti wali. Yang menjadi 

permasalahan adalah apabila peran sebagai orang tua tidak dapat dijalankan dengan semestinya oleh 

wali. Sementara salah satu hak anak adalah walinya harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua 

yang sesungguhnya (Abdulkarim, 2007: 89). 

Klerk & Rens (2003: 355) menyebutkan bahwa salah satu isu yang muncul tentang disiplin yaitu 

“Pertains to values such as respect, honesty, responsibility and selfdiscipline that are not emphasised 

sufficiently and therefore can have little impact on schools”. Salah satu isu yang berkaitan dengan 

disiplin itu yaitu berkaitan dengan nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, tanggung jawab dan 

kedisiplinan diri yang tidak ditekankan secukupnya dan karena itu bisa berdampak pada sekolah. 

Sehingga, jika orang yang mengasuh anak tidak menekankan dengan secukupnya nilai-nilai tersebut 

akan berdampak pada perilaku anak di sekolah. 
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Berkaitan dengan penjelasan diatas, terdapat sebuah sekolah di Kabupaten Padang Pariaman 

yaitu SMA Negeri 1 Kampung Dalam yang merupakan sekolah unggul yang dibuktikan dengan 

diperolehnya akreditasi “A”. Namun, siswa-siswa di sekolah ini kebanyakan diasuh oleh walinya 

dan sebagian besar dari siswa tersebut menunjukkan kedisiplinan yang belum begitu baik 

Berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) yang 

berjudul “Pengaruh Kompetensi Pedagogiek Guru dan Disiplin Belajar melalui Motivasi Belajar 

sebagai Variabel Intervening terhadap Prestasi Belajar” terungkap bahwa disiplin belajar siswa 

berada pada kategori sedang yaitu 55%. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Nela (2015) 

yang berjudul “Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan 

dan Konseling (BK)” terungkap bahwa secara keseluruhan perilaku disiplin siswa pada kategori 

cukup baik yaitu 33,7%. 

Dan pada penelitian Putri (2015) yang berjudul “Hubungan Disiplin Belajar dan Motivasi Belajar 

dengan Hasil Belajar Matematika Siswa“ terungkap bahwa disiplin siswa pada kategori sedang yaitu 

66,95. Jadi, dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin siswa berada pada 

kategori sedang, artinya disiplin siswa masih perlu ditingkatkan lagi. 

Fenomena di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan dua orang guru BK di SMA Negeri 

1 Kampung Dalam, yang dilakukan pada tanggal 22 April 2016, dan diperoleh keterangan tentang 

kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Kampung Dalam, yaitu banyak siswa yang terlambat masuk 

kelas, tidak membuat tugas, sering keluar masuk kelas, sering absen, bolos, dan berpakaian tidak 

rapi. Siswa yang sering melakukan pelanggaran disiplin tersebut sebagian besar tidak tinggal dengan 

orang tuanya, melainkan dengan walinya seperti nenek, kakak, sepupu, ataupun pamannya. 

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh observasi yang dilakukan pada hari yang sama 

dikelas XI.IPS 3, berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa ada beberapa siswa yang 

terlambat masuk kelas, ada beberapa siswa yang  terlambat mengumpulkan tugas bahkan ada yang 

tidak membuat tugas, ada beberapa siswa yang sering keluar masuk kelas, dan ada beberapa siswa 

yang berpakaian tidak rapi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas XI MIA 3, pada tanggal 30 April 2016, diperoleh 

keterangan tentang disiplin siswa di SMA Negeri 1 Kampung Dalam, khususnya kelas XI MIA 3, 

yaitu ada siswa yang sering absen, ada yang karena bekerja dan ada yang karena sakit, ada beberapa 

siswa yang sering keluar masuk kelas, ada siswa yang suka mengganggu teman-temannya saat 

belajar, ada siswa yang tidak rapi dan ada siswa yang bolos. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan lima orang siswa SMA N 1 Kampung 

Dalam yang tinggal dengan walinya, pada tanggal 7 Mei 2016, diperoleh keterangan yaitu 

kebanyakan siswa SMA Negeri 1 Kampung Dalam memiliki masalah kedisiplinan seperti ada siswa 

yang sering tidak membuat tugas, dan setelah ditanyakan, ia mengaku sering lupa, lalu ada siswa 

yang bajunya sering keluar, ada siswa yang keluar saat guru sedang menerangkan, ada siswa yang 

sering terlambat ke sekolah, dan setelah ditanyakan ternyata keterlambatannya dikarenakan 

terlambat bangun atau jarak antara rumah dengan sekolah jauh dan ia juga jarang dibangunkan oleh 

keluarganya di pagi hari, dan ada juga yang terlambat karena sarapan saat tiba di sekolah. 

Kemudian dilakukan juga wawancara pada salah seorang guru di SMA Negeri 1 Kampung Dalam 

yang dilakukan pada 17 Januari 2017, dan diperoleh keterangan tentang kedisiplinan siswa yaitu 

walaupun tidak terjadi pada sebagian besar siswa tapi masih ada kasus kedisiplinan seperti ada 

siswa yang merusak fasilitas sekolah seperti kursi, kipas angin ataupun keran-keran yang tersedia di 

depan kelas, kemudian ada juga yang masih membuang sampah sembarangan, ada juga yang 

melompat jendela saat akan di razia guru, dan ada juga yang tidak tepat waktu saat izin keluar kelas. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kedisiplinan siswa yang 

diasuh oleh wali yang meliputi: (a) kedisiplinan siswa dalam hal berpakaian, (b) kedisiplinan siswa 
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dalam hal ketepatan waktu, (c) kedisiplinan siswa dalam hal perilaku sosial, (d) kedisiplinan siswa 

dalam hal etika belajar. 

Metode 

Penelitian ini bersifat deskriptif.Menurut Yusuf (2014:81) penelitian deskriptif adalah salah satu 

jenis penelitian yang bertujuan untuk men-deskripsikan secara sitematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dari sifat-sifat populasi atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. 

Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan kedisiplinan siswa yang diasuh wali di 

SMA Negeri 1 Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, dengan jumlah subjek 37 orang. 

Instrumen penelitian yang digunakan berbentuk skala penilaian  model likert. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan teknik presentase. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tentang kedisiplinan siswa yang diasuh wali di SMA 

Negeri 1 Kampung Dalam dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 . Rekap Kedisiplinan Siswa yang Diasuh oleh Wali 

n = 37> 

No Kedisiplinan siswa yang diasuh oleh wali Skor 

Rata-rata 

% Kategori 

1 Berpakaian 

Cara berpakaian 4,5 90.5 SB 

Kelengkapan berpakaian 3,8 76,5 B 

Rata-rata 4,1 82,8 B 

2 Kedidiplinan waktu 

Pulang sekolah 3,6 71,8 B 

Pelaksanaan kegiatan rutin 3,2 64,3 CB 

Datang ke sekolah 3,2 63,8 CB 

Membuat tugas 2 40 KB 

Rata-rata 3,0 60 CB 

3 Perilaku Sosial 

Kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial 2,9 57 CB 

Kecenderungan perilaku ekspresif 2,7 53,8 CB 

Kecenderungan perilaku peran 1,9 38,2 KB 

Rata-rata 2,5 51 KB 

5 Etika Belajar 

Etika terhadap guru 3,3 66,6 B 

Etika terhadap diri sendiri 2,7 54,6 CB 

Etika terhadap pelajaran 2,6 52,9 CB 

Rata-rata 2,9 57,9 CB 
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RATA-RATA KESELURUHAN 3,0 60,7 CB 

 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa yang 

diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam memiliki skor rata-rata sebesar 3,0 dengan 

persentase 60,7% dan berada pada kategori CukupBaik. Artinya, rata-rata kedisiplinan siswa yang 

diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam dengan masing-masing sub variabel, yaitu: (1) 

berpakaian ditemukan skor rata-rata sebesar 4,1 dengan persentase 82,8% dan berada pada kategori 

baik, artinya rata-rata kedisiplinan siswa yang diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam 

dalam hal berpakaian tergolong baik, (2) ketepatan waktu ditemukan skor rata-rata sebesar 3,0 

dengan persentase 60% dan berada pada kategori cukup baik, artinya kedisiplinan siswa yang diasuh 

oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam dalam hal ketepatan waktu tergolong cukup baik. (3) 

perilaku sosial ditemukan skor sebesar 2,5 dengan persentase 51% dan berada pada kategori kurang 

baik, artinya kedisiplinan siswa yang diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam dalam hal 

perilaku sosial tergolong kurang baik, (4) etika belajar ditemukan skor sebesar 2,9 dengan persentase 

57,9% dan berada pada kategori cukup baik, artinya kedisiplinan siswa yang diasuh oleh wali di 

SMA Negeri 1 Kampung Dalam dalam hal etika belajar tergolong cukup baik. 

Berpakaian 

Prayitno & Khaidir (2011: 153) menyebutkan “Berpakaianlah yang rapi, karena kerapian 

menunjukkan kepribadian pemakai”. Terkait pakaian, disiplin diperlukan untuk menjamin bahwa 

anak akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh masyarakat dan harus dipatuhi agar tidak ditolak 

masyarakat termasuk dalam berpakaian.Hurlock (1978: 83) menyebutkan bahwa disiplin 

memungkinkan anak hidup menurut standar yang disetujui kelompok sosial dan dengan demikian 

memperoleh persetujuan sosial. Sehingga, jika anak berpakaian rapi dan sesuai standar yang telah 

ditetapkan oleh sekolah maka ia akan terhindar dari rasa malu akibat penyesuaian yang buruk dan 

akan mendatangkan pujian bagi anak. Sesuai dengan pendapat Hurlock (1978: 83) bahwa disiplin 

membantu anak terhindar dari rasa malu akibat perilaku yang salah akibat perilaku yang salah dan 

membantu anak belajar bersikap menurut cara yang mendatangkan pujian yang ditafsirkan anak 

sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan tentang kedisiplinan berpakaian siswa yang diasuh oleh 

wali di SMA Negeri1 Kampung Dalam pada umumnya diketegorikan baik, hal itu ditunjukkan dari 

37 siswa yang diteliti diperoleh persentase mutu kedisiplinan siswa dalam berpakaian sebesar 82,8%.  

Untuk meningkatkan lagi kedisiplinan siswa menjadi lebih baik lagi dapat berikan layanan 

bimbingan dan konseling. Terdapat 1 orang siswa selalu tidak memakai topi saat upacara bendera, 1 

orang siswa tidak pernah memakai pakaian yang bersih, 2 orang siswa selalu memakai celana pensil 

atau rok sempit ke sekolah, 1 siswa selalu memakai baju yang pendek ke sekolah, 4 orang siswa yang 

selalu memakai baju seragam tanpa lambang, 9 siswa selalu memakai baju seragam tanpa plat nama, 

3 orang siswa tidak pernah memakai kaos kaki dengan warna yang telah ditentukan sekolah, 6 orang 

siswa tidak pernah memakai sepatu dengan warna yang telah ditentukan sekolah. 

Siswa tersebut di atas dapat di berikan layanan konseling perseorang untuk mengetahui penyebab 

serta mencari solusi permasalahannya agar permasalahan tidak terulang lagi. Dan diberikan  layanan 

informasi kepada siswa tersebut secara keseluruhan tentang maksud dan tujuan tata tertib tersebut 

diberlakukan kepada semua siswa. 

Ketepatan Waktu 

Sagala (2011: 206) menyebutkan bahwa seseorang dikatakan disiplin manakala ia dapat menepati 

semua jadwal (waktu) direncanakan. Selanjutnya, Perilaku disiplin sangat terkait dengan 

penggunaan waktu dan jenis kegiatannya, baik untuk belajar, bekerja, beribadat, beristirahat maupun 

kegiatan lainnya (Prayitno & Khaidir, 2011: 152).  Dan Selain itu, de Bono (2007:356) menambahkan 
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bahwa disiplin waktu berarti memulai dan mengakhiri pada waktu yang telah di tentukan.Sehingga, 

apabila seseorang melewati target yang telah ditentukan dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak 

tepat waktu atau tidak disiplin. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan tentang kedisiplinan dalam ketepatan waktu siswa yang 

diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam pada umumnya diketegorikan cukup baik, hal 

itu ditunjukkan dari 37 siswa yang diteliti diperoleh persentase mutu kedisiplinan siswa dalam 

berpakaian sebesar 60%. 

Untuk meningkatkan lagi kedisiplinan siswa menjadi lebih baik lagi dapat berikan layanan 

bimbingan dan konseling. Terdapat 1 orang siswa selalu tidak masuk sekolah jika terlambat, 5 orang 

siswa selalu tidak memberi kabar jika tidak sekolah, 4 orang siswa tidak pernah datang ke sekolah 

tepat waktu, 6 orang siswa selalu jalan-jalan bersama teman sebelum pulang ke rumah, 5 orang siswa 

selalu mendahului teman saat berbaris memasuki kelas, 5 orang siswa selalu terlambat masuk kelas 

setelah jam istirahat dapat diberikan layanan konseling perorangan untuk mengetahui 

permasalahannya secara jelas serta mencari solusi permasalahan tersebut. 

Untuk 9 orang siswa selalu mendahulukan bermain daripada mengerjakan tugas dapat diberikan 

layanan konseling kelompok untuk mengungkap penyebab permasalahan serta mencari solusi dari 

permasalahan bersama-sama karena setiap anggota kelompok memiliki masalah yang sama juga 

dapat diberikan layanan informasi format kelompok tentang pentingnya urutan prioritas. 

Untuk 14 orang siswa selalu mengerjakan tugas dengan buru-buru, 17 orang siswa tidak pernah 

segera mengerjakan tugas yang diberikan guru, 18 orang siswa selalu kesulitan menyelesaikan tugas 

tepat waktu, 15 orang siswa sering tidak tepat waktu saat izin keluar kelas dapat diberikan layanan 

informasi tentang pentingnya keefektifan waktu dan dampak jika tidak dapat mengatur waktu 

dengan efektif. 

Perilaku Sosial 

Dengan disiplin anak dapat berpikir dan menentukan sendiri tingkah laku sosialnya sesuai 

dengan lingkungan sosialnya (Ibung, 2009: 82). Adanya tuntutan dari lingkungan akan mendorong 

anak mengikuti tuntutan sosial yang harus dipenuhinya selama berada dalam lingkungan sosial 

tersebut. Disiplin berkembang pada diri individu dapat merupakan hasil dari relasi sosial dengan 

individu maupun lembaga sosial yang memaksa individu memahami aturan sosial dan melakukan 

penyesuaian diri agar dapat diterima secara sosial (Daryanto & Darmiatun: 2013: 50). Akibat dari hal 

tersebut, terciptalah individu yang mampu mematuhi aturan sosial serta melakukan penyesuain diri 

sehingga dapat diterima oleh masyarakat. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan tentang kedisiplinan berperilaku sosial siswa yang 

diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam pada umumnya diketegorikan kurang baik, hal 

itu ditunjukkan dari 37 siswa yang diteliti diperoleh persentase mutu kedisiplinan siswa dalam 

berperilaku sosial sebesar 51%. 

Untuk meningkatkan lagi kedisiplinan siswa menjadi lebih baik lagi dapat berikan layanan 

bimbingan dan konseling. Terdapat 11orang   siswa selalu tidak berani menegur teman yang berbuat 

salah dapat diberikan layanan konseling kelompok untuk mencari solusi bersama-sama tentang 

permasalahan yang sama-sama dimiliki oleh anggota kelompok. 

Untuk meningkatkan lagi kedisiplinan siswa menjadi lebih baik lagi dapat berikan layanan 

bimbingan dan konseling. Terdapat 11orang   siswa selalu tidak berani menegur teman yang berbuat 

salah dapat diberikan layanan konseling kelompok untuk mencari solusi bersama-sama tentang 

permasalahan yang sama-sama dimiliki oleh anggota kelompok. 

Untuk 8orang siswa selalu kesulitan untuk memaafkan kesalahan orang lain, 10orang siswa selalu 

tidak suka berada di dekat banyak orang, 19orang siswa selalu kesulitan untuk menceritakan 

permasalahan kepada orang lain, 20orang siswa selalu kesulitan untuk memulai pembicaraan dengan 
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orang lain dapat diberikan layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok dan layanan 

informasi tentang pentingnya peran orang-orang di sekitar terhadap kehidupan individu. 

Untuk 2orang siswa selalu membuat orang lain marah untuk jadi pusat perhatian, 1orang siswa 

selalu membantah perkataan orang lain, 18orang siswa selalu membalas perbuatan orang lain dapat 

diberikan layanan konseling individual. 

Etika Belajar 

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai 

peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku disekolahnya (Gunawan, 2012: 266). 

Hal ini dilakukan agar proses kegiatan belajar siswa dapat berlangsung dengan baik, lancar dan 

terkontrol. Dan dengan adanya tata tertib dalam kegiatan belajar akan membuat siswa terhindar dari 

keragu-raguan dalam bersikap, baik terhadap diri sendiri, guru maupun terhadap pelajarannya. 

Jika anak telah mampu melihat perilaku-perilakunya dengan sendirinya mereka akan menyadari 

apakah perilaku-perilakunya menyimpang atau tidak dengan nilai moral (Shochib, 2010: 22). 

Sehingga anak akan mampu mengarahkan perilakunya sendiri kepada perilaku yang sesuai dengan 

nilai moral dan diterima oleh kelompok sosialnya serta seusai dengan tata tertib sekolahnya. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan tentang kedisiplinan etika belajar siswa yang diasuh oleh 

wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam pada umumnya diketegorikan cukup baik, hal itu 

ditunjukkan dari 37 siswa yang diteliti diperoleh persentase mutu kedisiplinan siswa dalam 

berperilaku sosial sebesar 57,9%. 

Untuk meningkatkan lagi kedisiplinan siswa menjadi lebih baik lagi dapat berikan layanan 

bimbingan dan konseling. Terdapat1 orang siswa tidak pernah menggunakan seragam yang layak ke 

sekolah dapat diberikan layanan konseling perorangan. Untuk 18 orang siswa selalu tidak dapat 

mengatur waktu istirahat, 18 orang siswa selalu tidur larut malam yang menyebabkan tidak 

konsentrasi belajar dapat diberikan layanan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik 

serta dampak apabila kesehatan fisik terganggu. 

Untuk 10 orang siswa selalu mendahulukan bermain daripada belajar,14 orang siswa tidak pernah 

langsung bertanya kepada guru apabila tidak mengerti, 2 orang siswa selalu menganggap materi 

pelajaran yang lalu tidak penting, 12 orang siswa tidak pernah bertanya kepada teman materi 

pelajaran yang tidak dipahami, 15 orang siswa tidak pernah menyimpulkan setiap materi yang 

diberikan, 15 orang siswa selalu tidak membaca catatan ketika akan melanjutkan materi pelajaran 

dapt diberikan layanan informasi tentang pentingnya menuntut ilmu sejak dini serta dampak apabila 

tidak serius dalam menuntut ilmu. 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai 

kedisiplinan siswa yang diasuh oleh wali di SMA Negeri 1 Kampung Dalam, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan berpakaian siswa yang diasuh wali berada pada kategori baik.  

2. Kedisiplinan dalam ketepatan waktu siswa yang diasuh wali berada pada kategori cukup baik.  

3. Kedisiplinan berperilaku sosial siswa yang diasuh wali berada pada kategori kurang baik.  

4. Kedisiplinan dalam etika belajar siswa yang diasuh wali berada pada kategori cukup baik.  
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Abstrak 
Penyesuaian diri menuntut kemampuan individu untuk hidup dan bergaul secara wajar 

terhadap lingkungannya. Kenyataan yang terjadi ditemukan, adanya suami ataupun 

istri yang belum mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam kehidupan berumah 

tangga. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah konsep diri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) konsep diri yang dimiliki suami, (2) 

konsep diri yang dimiliki istri, (3) penyesuaian diri suami dengan istri, (4) penyesuaian 

diri istri dengan suami dan (5) menguji hubungan antara konsep diri suami dengan 

penyesuaian diri suami, (6) menguji hubungan antara konsep diri istri dengan 

penyesuian diri istri. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan konselor dapat mengembangkan 

program melalui kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan kreatif dalam kerangka 

layanan bimbingan dan konseling dengan melaksanakan layanan konseling individu, 

layanan informasi dan layanan bimbingan kelompok guna membangun konsep diri 

positif suami ataupun istri untuk meningkatkan kemampuan suami ataupun istri 

menyesuaikan diri dengan baik. 
 

Kata Kunci: Penyesuaian Diri, Layanan BK.  
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Abstract  
This study aims to improve the social interaction of children in opposition to 

the law that is under the guidance of Socialization Institution, using pre-test - 

post-test one group design. The study subjects of 10 children with poor social 

interaction ability. Questionnaires and observations are used to obtain data. The 

data analysis technique using the z test. The results showed that group 

guidance service using group dynamics technique can significantly improve the 

social interaction of children. Before to being given the service, two children 

had moderate social classification interactions and eight children had poor 

social interactions. After being given group guidance services using group 

dynamics techniques as many as 7 children have very good social interaction 

and 3 children have good social interaction.  

 

Keywords: Social interaction, group and child guidance dealing with law.  
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Pendahuluan 

Tindakan preventif lebih baik dan lebih efisien daripada tindakan kuratif. Perilaku anak akhir-

akhir ini sungguh sangat memprihatinkan pada hampir semua sisi kehidupan karena kurangnya 

tindakan preventif. Hampir setiap hari media elektronik dan media cetak menayangkan berita-berita 

yang menandakan menurun-nya implementasi nilai-nilai karakter anak. Seperti berita tentang 

pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindak criminal lainnya dengan 

pelaku dan korban pada usia anak. Paradigma berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus hanya 

diperuntukan anak disability perlu rekonstruksi. Pelaku pelanggaran hukum oleh anak-anak 

sebaiknya dimaknakan bahwa mereka juga berkebutuhan khusus, tidak sekedar perhatian khusus. 

Mereka berperilaku melanggar hukum karena kebutuhannya kurang terpenuhi secara proporsional 

oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mereka membutuhkan layanan khusus pada saat 

sebelum – sedang - pasca berhadapan dengan hukum. 

Fakta lapangan di beberapa sekolah menunjukkan adanya anak bermasalah, seperti: masalah 

pribadi, masalah sosial budaya, pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan 

yang berujung pada pemecatan siswa. Masalah-masalah tersebut sering dibahas dalam forum 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling setiap bulan, pada Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 

dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Warga binaan Lapas berisi anak bermasalah (kasus pencurian, 

perkosaan, pelecahan sexual dan pembunuhan). Mereka itu dapat dikategorikan kelompok anak 

mailto:kyhadiprabuono@yahoo.co.id
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bermasalah sosial-budaya. Fakta tersebut mengindikasi-kan bahwa mereka tidak memperoleh 

layanan pendidikan secara tepat dari sekolah, dari keluarga dan dari masyarakat. Sebagai contoh, 

kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswa sekolah menengah pertama, yang dikenal 

dengan nama “kasus Yuyun” dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mayoritas 

dilakukan oleh anak berusia kurang dari 18 tahun, seorang remaja putus sekolah usia 16 tahun 

dipencara karena terbukti menyetubuhi pacarnya usia 16 tahun (Surat Kabar Harian “Rakyat 

Bengkulu”, 25 Mei 2016). 

Hasil studi pendahuluan memperoleh data bahwa; anak tidak mendapatkan hak-hak dasar secara 

baik; tidak terdapat kebijakan yang memungkinkan ketersediaan sarana pelayanan dasar; 

ketidakkonsistenan antara kebijakan dengan operasional, tidak ada dukungan budget dan fasilitas 

untuk layanan dasar; belum ada kebijakan daerah bagi pelayanan anak yang ada di Lapas; anak 

belum mendapat perlakuan hukum secara adil; perlakuan kepada anak masih diskriminatif; 

menangani anak bermasalah masih bersifat sektoral; masyarakat masih menggap negatif terhadap 

mantan napi; tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan nara pidana masih sangat rendah; 

masih kentalnya paradigma berpikir bahwa anak nara pidana adalah sebagai pelaku. Kondisi itu 

mengindikasikan bahwa anak berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hak-haknya sebagai 

anak. Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan: setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

(pasal 4); setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6); setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1). Undang-Undang No. 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat perangkat hukum bagi pemenuhan hak 

anak. 

Anak berhadapan dengan hukum juga memiliki latar belakang personal, social dan budaya yang 

tidak mendukung pemenuhan hak anak. Ayah mereka sebanyak 67% berpendidikan paling tinggi 

tamat sekolah lanjutan pertama, sedangkan ibu mereka sebanyak 69% berpendidikan tamat sekolah 

lanjutan pertama ke bawah (Hadiwinarto & Supriyanto, 2017). Mereka berasal dari keluarga (ayah-

ibu) memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tidak tetap dan interaksi social dalam keluarga yang 

kurang baik karena factor pekerjaan. Kondisi ini mendorong beberapa pihak untuk peduli kepada 

anak yang berhadapan dengan hukum. Institusi pendidikan perlu memberi pelayanan kepada 

mereka. 

Implementasi semua peraturan perundang-undangan itu menjadi tanggungjawab bersama semua 

komponen bangsa. Khusus mengenai pemenuhan hak untuk mem-peroleh pelayanan pendidikan, 

guru bimbingan konseling, pendidik dan guru harus mengambil peran secara nyata. Penelitian ini 

dimaksudkan memberi layanan pendidikan kepada anak berhadapan dengan hukum melalui 

layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi social sebagai salah 

satu kebutuhan sosial anak. Anak berhadapan dengan hukum pada hakikat-nya adalah sebagai 

korban. Mereka adalah korban dari perlakuan orang tua yang kuarng tepat, korban perlakuan di 

sekolah yang kurang bijaksana, korban pelayanan yang diskriminatif. Mereka korban pembelajaran 

di sekolah yang kurang menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Prestasi belajar mata pelajaran 

Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah dan Geografi, masing-masing tidak 

mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan budi pekerti (Hadiwinarto, 2009). Sesuai fase 

perkembangan manusia, anak usia remaja membutuhkan pendidikan karakter atau budi pekerti 

secara tepat tanpa kecuali mereka berada dimana. Pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke dalam 

semua mata pelajaran (Murtadlo, 2009), sehingga siswa mampu mengontrol munculnya perilaku 

negatif.  Diasumsikan bahwa anak menjadi berhadapan dengan hukum adalah akibat dari sesuatu. 

Penyebab pertama mereka berperilaku melanggar hukum. Sesuai dengan karakteristik usia remaja 

yang sedang mengalami ketidakseimbangan antara tuntutan perkembangan psikhis dan fisik dengan 
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pemenuhan kebutuhan. Artinya, mereka sedang mempunyai banyak harapan, akan tetapi dalam 

kenyataannya tidak terpenuhi secara memuaskan. 

Anak berhadapan dengan hukum memiliki interaksi social yang kurang baik. Bukti kurang 

baiknya interaksi social diantara sesama nara pidana anak adalah pembulian, tindak kekerasan 

sesama anak binaan: tanggal 18 Maret 2016 terjadi pertikaian antara anak binaan yang berupa 

pengeroyokan terhadap anak binaan yang baru masuk, tanggal 14 April 2016 terjadi kerusuhan di 

Lapas Curup yang melibatkan anak binaan melempar batu ke ruang kalapas. (Radar Pat Petulai, 

diupload pada 15 April 2016). Menurut Prayitno (2004) bimbingan kelompok yang menggunakan 

dinamika kelompok yang intensif, dengan pembahasan topik-topik, mendorong pengembangan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang 

lebih efektif dan berkembangnya kemampuan besosialiasasi khususnya peserta layanan. Interaksi 

sosial menurut Bonner (dalam Ahmadi, 2009) adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di 

mana kelaku-an individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lainnya atau sebaliknya. 

Setiap anak mempunyai hak untuk mem-peroleh pendidikan secara layak, termasuk anak 

berhadapan dengan hukum yang menjadi binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi yang 

diuraikan di atas, tidak ada kesesuaian antara peraturan perundang-undang yang berlaku dengan 

kenyataan yang dialami oleh anak binaan Lapas. Mereka harus memperoleh layanan pendidikan, 

khususnya memperbaiki interaksi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki 

interaksi social diantara anak binaan melalui bimbingan kelompok menggunakan teknik dinamika 

kelompok. 

Gerakan-gerakan membangun budaya dan karakter bangsa dicanangkan oleh pemerintah yang 

diawali Deklarasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai gerakan nasional pada Januari 

2010. Gerakan-gerakan ini ditegaskan kembali oleh presiden pada pidato peringatan Hari Pendidikan 

Nasional, 2 Mei 2010. Munculnya deklarasi tersebut dapat merupakan reaksi pemerintah terhadap 

kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan penurunan nilai-nilai karakter bangsa 

yang ditandai semakin semaraknya perilaku agresif pada kalangan anak dan remaja. Hingga saat ini, 

tahun 2017 kemunculan perilaku-perilaku tertentu yang sebagai masalah sosial masih berkelanjutan. 

Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi amat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda, 

tentunya dengan menggunakan cara-cara dan pendekatan yang tepat, praktis, menyeluruh dan 

berkelanjutan. 

Anak bermasalah dengan berbagai bentuk perilaku negatifnya dapat dikategorikan sebagai 

perilaku yang patologis secara sosial. Patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan 

dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhana-an, moral, hak milik, solidaritas 

kekeluarga-an, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Patologi sosial adalah 

suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga 

dapat mem-bahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangi pemuasan keinginan 

fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali (Kartono, 

2011). Masyarakat pada umumnya tidak menyukai tindakan-tindakan menyimpang, sehingga ber-

upaya untuk menghadapi dan mengatasi masalah sosial tersebut. Jadi masalah sosial manifes 

merupakan masalah sosial yang sudah ada dan terjadi. Masalah sosial laten (latent social problems) 

merupakan masalah sosial yang sebenarnya sudah ada, walaupun belum meluas, namun oleh 

sekelompok masyarakat ditutup-tutupi dan dianggap tidak ada. Masalah sosial ini sewaktu-waktu 

akan muncul menjadi masalah sosial manifes. Misalnya masalah konflik sosial yang disebabkan oleh 

suku, ras, agama,dan antar golongan, kebebasan hubungan seks di kalangan ramaja dan terorisme. 

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang 

membahayakan kelompok social (Soekanto, 2014). 

Konsep anak bermasalah identik dengan kenalan remaja. Masa remaja merupakan masa krusial 

bagi perkembangan individu, sebab pada masa ini individu mengalami transisi biologis, kognitif 
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maupun social (Rahmaningsih dan Martani, 2012). Kenakalan remaja itu sendiri merupakan 

perbuatan pelanggaran norma-norma hukum maupun norma sosial. Sedangkan pengertian 

kenakalan remaja menurut Moedikdo (2011) adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa 

merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan kenakalan menjadi yang dilarang oleh 

hukum, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. Bentuk-bentuk masalah sosial antara lain: 

disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, sosial maladjustment, sociopathic, dan abnormal. Bentuk 

perilaku yang men-yimpang secara sosial pada umumnya disebabkan oleh faktor genetic, pewarisan 

keturunan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang ke arah patologis, dan pewarisan dalam 

bentuk konstitusi yang lemah. 

Salah satu sumber penyebab timbulnya masalah sosial adalah dari kegagalan memenuhi 

kebutuhan hidup. Artinya, jika seorang anggota masyarakat gagal memenuhi kebutuhan hidupnya 

maka ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti misalnya mencuri, 

judi, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari 

pendidikan alih generasi. Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang harus didekati dari 

perkembangan manusia itu sendiri (Kartadinata, 2009). Suyatno (2010), mengacu pada konsep 

pendekatan holistik serta berbagai upaya yang dilakukan lembaga pendidikan, perlu diyakini bahwa 

proses pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan (continually), sehingga nilai-nilai 

moral yang telah tertanam dalam pribadi anak tidak sekadar sampai pada tingkatan pendidikan 

tertentu atau hanya muncul di lingkungan keluarga saja. Kemendiknas telah menentukan 18 nilai 

karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari Agama, Pancasila, 

Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional, yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab 

(Suyadi, 2013). 

Anak mempunyai masalah dapat diawali dari kondisi ketidaksehatan mental, seperti: stress, 

depresi, frustrasi, disorganisasi pribadi, disorganisasi sosial dan sebagainya. Mereka pada umumnya 

kurang diterima oleh masyarakat sekitarnya. Membangun karakter anak adalah suatu pekerjaan yang 

unik, karena tidak ada satupun anak manusia di dunia ini yang persis sama. Peradaban manusia dari 

masa ke masa selalu berubah, bisa menjadi baik, tetapi juga bisa menjadi buruk. Penerapan suatu 

model pendidikan karakter merupakan proses pembentukan perilaku, ada dua jenis perilaku, yakni 

perilaku alami dan perilaku yang dibentuk melalui proses belajar Walgito (2008). 

Membentuk atau memperbaiki perilaku sebagai hasil dari interaksi social dapat dilakukan melalui 

layanan bimbingan kelompok. Secara umum tujuan bimbingan kelompok adalah untuk 

pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan 

(Tohirin, 2011). Asmani (2010) berpendapat bahwa layanan bimbingan dan konseling memungkinkan 

klien, secara bersama-sama, melalui dinamika kelompok, memperoleh berbagai pokok bahasan atau 

tema tertentu yang berguna untuk menunjang untuk pemahaman dan kehidupannya sehari-hari, dan 

atau untuk pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. 

Komunitas anak berhadap-an dengan hukum yang menjadi binaan Lapas menjadi tidak nyaman jika 

suasananya tidak menyenangkan. 
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Melalui bimbingan kelompok mereka belajar menciptakan suasana yang menyenangkan. Layanan 

bimbingan kelompok merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada beberapa orang dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dinamika kelompok 

berarti melibatkan beberapa orang dalam kelompok yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Suasana yang dimaksudkan adalah situasi yang mengakibatkan tiap anggota kelompok merasa 

senang tinggal di dalam kelompok, seperti rasa aman (Hartani, 2009). Karena di dalam bimbingan 

kelompok terjadi interaksi social dan dilatih menciptakan kontak social dan komunikasi social yang 

baik. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasaman, akomodasi, dengan syarat terjadinya kontak 

social dan komunikasi social (Syarbani dan Rusdiyanto, 2013). Selama kegiatan bombingan kelompok 

terjadi proses interaksi social yang baik karena ada faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati 

yang baik. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial yaitu faktor imitasi, sugesti, 

identifikasi, simpati dan ajaran evolusionisme (Ahmadi, 2009; Soekanto, 2014). Pada kegiatan 

bimbingan kelompok terjadi interaksi sosial yang dapat melibatkan 10 hingga 15 orang, maka akan 

terjadi proses komunikasi beberapa arah. Interaksi sosial berkaitan dengan hubungan social antara 

orang perorangan, antara kelompok dan kelompok, maupun antara orang perorangan dan kelompok 

(Soekanto, 2014); interaksi social dibagi menjadi tiga, yaitu interaksi antara individu dan individu 

(Maryati dan Suryawati, 2006). Penyeleng-garaan bimbingan kelompok dikenal dua jenis kelompok, 

yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas (Prayitno, 1995). Penye-lenggaraan bimbingan kelompok 

dalam penelitian ini menggunakan kelompok tugas atau tema tugas, karena bertujuan memperbaiki 

interaksi social anak, dengan tema-tema: interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, konflik dan 

pertentangan, memahami teman, cara bergaul yang baik, dan kerjasama. 

Metode 

Peneliti ini menggunakan Pra-Eksperimental pre-test one group design. Subjek penelitian ini 

adalah anak binaan Lapas Klas II A Curup berjumlah 10 anak. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Sampel yang dipilih adalah anak binaan yang mengalami 

permasalah interaksi social, seperti: sering terlibat pada pertikaian, terisolir dan sering terlibat pada 

tindak kekerasan, memukul teman, tidak berani untuk melawan atau membela diri, menghasut 

teman, menjelek-jelekan teman, memusuhi teman dan lainnya, diperoleh melalui observasi. Selain itu 

juga berdasar-kan hasil angket mengenai interaksi sosial yang bersifat penilaian diri (self-assesment) 

yang berklasifikasi tidak baik dan sangat tidak baik. 

Teknik pengumpulan data utama meng-gunakan angket bersakala lima. Uji validitas angket 

menggunakan teknik rating scale, salah satunya adalah penilaian sebelas karena untuk mengetahui 

tingkat kesesuaian butir dengan konstruknya, serta apabila semakin pendek jarak antarskala, 

semakin baik penskalaan itu, karena ketelitiannya makin tinggi (Hadiwinarto, 2010), dan diperoleh 35 

butir dari 50 butir yang tingkat kesesuaian tinggi. Uji reliabilitas instrumen menggunakan teknik 

Alpha Cronbach’s diperoleh koefisien reliabilitas 0,937, sehingga instrumen tersebut memiliki 

realibitas sempurna (Azwar (2007). Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan 

teknik uji Wilcoxon, karena sampel kecil. 

Hasil dan Diskusi 

Layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik dinamika kelompok dengan tema-

tema: interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, konflik dan pertentangan, memahami teman, cara 

bergaul yang baik, dan kerjasama. Perilaku hasil interaksi sosial anak berhadapan dengan hukum 

yang menjadi binaan Lapas berklasifikasi sangat kurang baik berdasar-kan hasil observasi ternyata 

sejalan dengan hasil angket yang bersifat self-assesment. Hasil self-assesment sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok (pre-test) mengguna-kan teknik dinamika kelompok: anak berhadapan dengan 

hukum yang memiliki interaksi social tidak baik sebanyak 20% dan yang sangat tidak baik sebanyak 

80%, dan sesudah diberi layanan (pos-test) yang memiliki interaksi sosial sangat baik sebanyak 70% 

dan yang baik sebanyak 30%. 
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Hasil uji beda menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai z = - 2,807 dengan p = 0,005, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor interaksi sosial sebelum (pre-test) diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik dinamika kelompok dengan rata-rata skor interaksi 

sosial sesudah (post-test) diberi layanan bimbingan kelompok. Rata-rata skor pre-test 74,3 berada 

dalam klasifikasi tidak baik, sedangkan rata-rata skor post-test 107,8 berada dalam klalifikasi pada 

kategori tinggi. Artinya, layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik dinamika kelompok 

secara signifikan dapat memp-erbaiki interkasi social anak berhadapan dengan hukum yang dibina 

oleh Lapas. 

Keberhasilan memperbaiki klasifikasi interaksi social anak berhadapan dengan hokum ini karena 

selama proses bimbingan kelompok anak sangat antusias mengikuti-nya. Mereka aktif dalam 

berpendapat, tertarik dan memahami tema yang dibahas. Anggota kelompok dapat memahami topik 

yang berkaitan dengan peningkatan interaksi sosial. Topik-topik tersebut yaitu memahami hubungan 

sosial di lingkungan sekitar, konflik dan pertentangan, memahami teman, menjalin kerjasama dan 

cara berteman yang baik. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran pendapat Prayitno (1995) yang 

mengemukakan bahwa bimbingan kelompok dengan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam 

kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, 

dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang 

bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. 

Ketika anggota kelompok dapat memahami topik yang dibahas dan menerapkan dalam 

kehidupan sehari-harinya, maka secara tidak langsung interaksi sosial yang dimiliki anggota 

kelompok meningkat. Tohirin (2011) berpendapat bahwa secara umum tujuan bimbingan kelompok 

adalah untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi 

peserta layanan, terbukti kebenarannya melalui penelitian dengan subyek anak berhadapan dengan 

hukum. Perbaikan interaksi sosial terjadi secara alami selama proses bimbingan kelompok 

menggunakan teknik dinamika kelompok, karena terjadi proses imitasi positif, proses saling 

mempengaruhi tanpa ada rasa takut. Rasa takut berpendapat berkurang, tindakan intimidasi, 

mengancam juga berkurang, hubungan timbal baik antar anak berlangsung nyaman, semua karena 

peran pimpinan kelompok (konselor) yang baik dan memahamkan azas-azas bimbingan dan 

konseling pada awal kegiatan bimbingan kelompok. Interaksi social selama bombing-an kelompok 

sangat baik. sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, dimana 

kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang 

lain atau sebaliknya (Bonner, dalam Ahmadi, 2009). Pemimpin kelompok adalah orang yang 

mengatur dan mengarahkan berjalannya kegiatan, serta yang menciptakan suasana kelompok, 

peranan pemimpin kelompok memberikan bantuan, pengarahan ataupun campur tangan terhadap 

kelompok (Prayitno, 1995), peranan pemimpin kelompok pada tahap ini yaitu tetap mengusahakan 

suasana yang hangat (Suprapto, 2007). 

Meningkatnya kemampuan interaksi sosial juga disebabkan adanya perubahan sikap dari sikap 

kontra sosial menjadi prososial, dari tidak menerima kehadiran teman menjadi menerima kehadiran 

teman. Sikap prososial menjadi modal utama terjadinya interaksi social yang baik. Selama proses 

bimbingan kelompok, terjadi dinamika kelompok yang positif, saling menghargai pendapat, 

menerima pendapat orang lain. Siswa yang memiliki sikap prososial rendah meningkat menjadi 

tinggi setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok (Pandansari, 2007). Anak berhadapan 

dengan hukum yang berada di Lapas dapat mengalami stress dan menyendiri karena ancaman dari 

teman ataupun perlakuan yang kurang baik dari petugas Lapas, yang akhirnya mengalami kesulitan 

berinteraksi sosial. Mereka menjadi tidak menyendiri, mampu berinteraksi social dengan baik karena 

memperoleh layanan bimbingan kelompok secara baik, mereka merasa terlindungi hak-haknya. 

Terapi mengguna-kan REBT secara singnifikan berpengaruh terhadap penurunan distress psikologi 

mahasiswa yang mengalami kesulitan interaksi sosial (Sari, 2016). Anak berhadap-an dengan hukum 

yang berperilaku menyendiri atau mengisolirkan diri, menutup diri sebagai akibat dari interaksi 
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sosial yang kurang baik, dapat diperbaiki melalui bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik 

dinamika kelompok. 

Kesimpulan 

Memperbaiki interaksi sosial anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan melalui 

bimbingan kelompok menggunakan teknik dinamika kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan 

sebanyak lima kali pertemuan. Layanan bimbingan dan konseling tidak boleh diskriminatif. 

Disarankan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan institusi 

pendidikan lainnya dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum secara profesional.  
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Abstrak 
Resiliensi merupakan suatu kemampuan dalam diri individu untuk 

menghadapi dan berpindah dari keadaan yang tertekan oleh suatu masalah 

pada keadaan yang bebas dari masalah yang sedang dialaminya. Dengan kata 

lain individu yang memiliki resiliensi yang baik akan tetap merasa baik secara 

psikologis meskipun dalam keadaan yang sangat tertekan sementara individu 

lain akan merasamengalami tekanan secara psikologis. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana gambaran resiliensi yang dimiliki oleh mahasiswa 

khususnya mahasiswa bimbingan dan konseling. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Syiah Kuala. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi yang dimiliki oleh mahasiswa 

berada dalam kategori sedang. Selanjutnya penelitian ini merekomdasikan 

mahasiswa bimbingan dan konseling untuk meningkatkan resiliensi diri dalam 

menghadapi beban tugas yang maupun tantangan kehidupan. 

 

Kata Kunci: Resiliensi 

 
© 2017. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and 

reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh 

tingkat keberhasilan pendidikan.Satuan pendidikan formal yang dapat ditempuh dimulai dari 

sekolah dasar atau sederajat sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan institusi 

yang memiliki peran dan posisi strategis dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  yang selalu  

melakukan  upaya perbaikan  secara  terus  menerus  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  

yang berkualitas. 

Menjadi salah satu bagian dari perguruan tinggi tentunya mempunyai tantangan tersendiri bagi 

mahasiswa, apalagi bagi mahasiswa yang masih berada pada tahun pertama, terlebih lagi mahasiswa 

pada tahun terakhir yang harus berhadapan dengan penyelesaian tugas akhir dan tuntutan yang 

lebih berat lagi. Beradaptasi di perguruan tinggi selepas bangku sekolah menengah dapat menjadi 

transisi  yang  sulit  bagi  banyak  mahasiswa. Masalah ini dipicu arena perubahan lingkungan yang 

ditemukan oleh setiap individu. APermasalah-permasalahan yang muncul dengan setiap 

kemungkinan yang harus dihadapi oleh mahasiswa pada setiap semesternya membuat mahasiswa 

merasa terbebani dan memungkinkan untuk mengalami gangguan psikologis. 



Martunis, Wan Chalidaziah 
 Resiliensi Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling 

254 
 

PROCEEDINGS | International Conseling and Education Seminar 2017 
 © Fakultas Ilmu Pendidikan, UNP 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dowson dan Pooley (2013)The  move  to university is one 

such transition which may place  individuals at risk of suffering ongoing significant life stress, anxiety  

and  uncertainty,maksudnya adalah memasuki universitas merupakan salah satu transisi yang dapat 

menempatkan individu berada pada posisi tertekan yang signifikan, kecemasan dan ketidakpastian. 

Kemudian Thawabieh & Qaesi (2012) memiliki pendapat bahwa masa transisi lingkungan sekolah 

menuju lingkungan kampus dapat menimbulkan goncangan psikologis, akademik, dan sosial bagi 

mahasiswa, mahasiswa akan menghadapi metode baru dalam pembelajaran, bentuk hubungan baru 

antara mahasiswa dan fakultas serta bentuk hubungan antar mahasiswa itu sendiri.Resiliensi juga 

dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Glotberg (1999) kadar resiliensi pada setiap orang tidaklah 

sama, sebab kualitas resiliensi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat usia, taraf perkembangan, 

intensitas seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, serta tersedianya 

dukungan sosial dari luar diri individu. 

Pentingnya reseliensi dalam kehidupan individu sangat berguna dalam membangun individu 

yang tangguh dan berani menghadapi masalah dengan baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

resiliensi merupakan bagian dari bidang pengembangan kehidupan pribadi yang menjadi salah satu 

fokus pelayanan bimbingan dan konseling. Data-data tersebut dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa. Dengan demikian diharapkan 

mahasiswa mendapat pelayanan yang optimal, sehingga mahasiswa yang berada pada kondisi KES-T 

bisa menjadi KES. Adanya hal tersebut mengundang keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana 

tingkat resiliensi yang dimiliki mahasiswa. 

Kajian Teori 

Pengertian Resiliensi 

Resiliensi merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki individu agar bisa kemampuan 

untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak 

merugikan dari kondisi-kondisi tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan 

yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Resiliensi masuk kepada 

psikologi positif. Psikologi Positif dapat dianggap sebagai disiplin dalam psikologi yang berfokus 

pada pengalaman positif, emosi positif, sifat kepribadian positif dan interaksi sosial yang positif. 

Psikologi positif memiliki tujuan untuk memperluas fokus psikoterapi saat ini pada aspek negatif 

dari fungsi manusia terhadap aspek-aspek yang mengarah pada kebahagiaan dan kehidupan yang 

sukses. Tujuan psikologi positif adalah untuk mulai mengkatalisis perubahan tujuan psikologi dari 

keasyikan hanya dengan memperbaiki hal-hal terburuk dalam hidup dan juga membangun kualitas 

positif. 

Reivich dan Shatte (2002) menyatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi 

dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan 

dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) atau trauma yang 

dialami dalam kehidupannya tersebut.  Grotberg (1999) menyatakan bahwa resiliensi adalah 

kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang 

dialaminya. 

Dengan demikian resiliensi sangat diperlukan dalam seseorang agar berhasil menyesuaikan diri 

dalam berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, 

akademis, bahkan dengan tekanan hebat dalam perkembangan dunia saat ini. Untuk itu resiliensi 

sangat diperlukan dalam diri seseorang mahasiswa khususnya mahasiswa bimbingan dan konseling. 

Manfaat Resiliensi 

Ada beberapa keuntungan yang dimiliki apabila dalam diri individu  memiliki resiliensi yang 

baik (Reivich & Shatte, 2002) yang antara lain sebagai berikut, yaitu: 
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1. Overcoming 

Adanya masalah yang tidak dapat terelakkan dalam kehidupan manusia mendorong 

individu untuk berusaha menanggulangi masalah yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara menganalisa dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan 

meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupan diri sendiri. Sehinggga individu 

dapat merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan pada 

berbagai masalah yang menekan  kehidupannya. 

2. Steering through 

Individu yang memiliki resiliensi akan menggunakan sumber dari dalam dirinya sendiri 

untuk mengatasi setiap masalah, tanpa merasa  terbebani dan bersikap positif. Individu  yang 

resilien dapat mengontrol serta mengendalikan dirinya dalam menyelesaikan masalahnya. 

3. Bouncing back 

Tekanan yang lebih kuat dalam kehidupan individu akan membuat individu memerlukan 

upaya lebih dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini akan menbuat individu harus 

menyembuhkan diri atau bangkit dari kehidupan yang tidak normal ke arah normal secara 

bertahap dan memotivasi dirinya agar lebih baik. 

4. Reaching out 

Manfaat terakhir reseliensi juga berguna untuk mendapatkan pengalaman hidup yang 

lebih kaya dan bermakna serta berkomitmen dalam mengejar pembelajaran dan pengalaman 

baru. 

Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat umum resiliensi ialah untuk 

mengontrol diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi dengan motivasi untuk pindah dari 

kurungan masalah dan menuju kehidupan yang normal. 

Aspek-aspek Resiliensi 

Beberapa aspek-aspek yang terdapat dalam resiliensi dikemukakan oleh Reivich & Shatte (2002) 

yang antara lain ialah. 

1. Pengaturan emosi 

Pengaturan emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang 

menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan 

untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan 

dengan orang lain. 

2. Kontrol terhadap impuls 

Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls akan mengalami perubahan 

emosi yang pada akhirnya mampu mengendalikan pikiran dan perilaku mereka dengan 

cepat. 

3. Optimisme 

Individu yang resilien adalah individu yang optimis. Individu ini percaya bahwa suatu 

hal yang dia hadapi dapat berubah menjadi lebih baik. optimisme yang digunakan ialah 

optimisme yang realistis yaitu sebuah kepercayaan akan terwujudnya masa depan yang lebih 

baik dengan iringan usaha yang maksimal. 

4. Kemampuan menganalisis masalah 

Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang 

mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama. Individu yang 

resilien adalah individu yang memiliki fleksibilitas kognitif. Individu yang mampu 

menganalisis masalah akan terbebas dari prilaku menyalahkan orang lain atas masalahnya 

mampu bertanggungjawab atas dirinya dan bangkit untuk mencapai kesuksesan. 

5. Empati 

Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda 

kondisi emosional dan psikologis orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki 
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kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Individu dengan 

empati yang tinggi cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang resilien, 

yaitu akan memilah setiap perasan orang lain dengan mengamati prilaku. 

6. Efikasi diri 

Efikasi dirimerepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan 

masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Efikasi dirimerupakan hal yang sangat 

penting untuk mencapi resiliensi. 

7. Membuka diri 

Membuka diri ialah bagaimana individu mampu meraih hal-hal positif dari apa yang 

telah di alami pada masa lampau dan belajar untuk mengontrol memungkinan-kemungkinan 

hal buruk pada masa depan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi 

Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi resiliensi dalam diri seseorang menurut 

Everall, Altrows,&Paulson (2006) yaitu: (1) faktor individual, yang meliputi kemampuan kognitif 

pada individu seperti konsep diri, harga diri, dan kompetensi sosial yang dimiliki oleh individu, (2) 

faktor keluarga yang meliputi dukungan yang bersumber dari orang tua, yaitu bagaimana gaya yang 

digunakan orang tua dalam memberikan perlakuan terhadap anaknya dalam mendidik dan 

membinanya pada kehidupan sehari-hari,dan (3) faktor komunitas yang meliputi kemampuan 

ekonomi yang dimiliki serta  keterbatasan kesempatan kerja. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa resiliensi dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri individu (internal) dan faktor dari luar diri individu 

(eksternal). Faktor internal meliputi kemampuan kognitif individu seperti  konsep diri, harga diri, 

serta kompetensi sosial yang dimiliki individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor dari 

keluarga dan komunitas. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 80 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. 

Hasil dan Pembahasan 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata  resiliensi mahasiswa berada pada 

kategori sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan 59% mahasiswa berada dalam kondisi resiliensi 

sedang dan diikuti 26% mahasiswa berada dalam kondisi resiliensi baik, serta 5%  mahasiswa berada 

dalam kategori sangat baik dan terakhir hanya 10% mahasiswa berada dalam kategori rendah. Dalam 

hal ini ditemukan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki resiliensi lebih rendah bila dibandingkan 

resiliensi mahasiswa tingkat pertama. Berdasarkan pencapaian masing-masing indikator di atas, 

indikator optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, dan membuka diri berada pada 

kategori tinggi. Sedangkan indikator pengaturan emosi dan indikator kontrol terhadap impuls 

berada pada kategori sedang. Walaupun rata-rata secara keseluruhan resiliensi mahasiswa berada 

pada kategori rendah, namun apabila dilihat berdasarkan indikator terdapat dua indikator yang 

masih berada pada kategori sedang yaitu pada indikator pengaturan emosi dan kontrol terhadap 

impuls. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum begitu mampu untuk tetap tenang di bawah 

kondisi yang menekan serta belum begitu mampu untuk mengendalikan keinginan ataupun 

dorongan serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Ini menandakan masih adanya indikasi 

permasalahan resiliensi sesuai dengan ungkapan peneliti pada latar belakang masalah mengenai 

fenomena yang terjadi di mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Syiah Kuala. 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut. Resiliensi mahasiswa secara rata-rata berada pada kategori sedang, hal ini berarti 
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bahwa mahasiswa mempunyai kemampuan yang tergolong baik dalam menghadapi, mengatasi dan 

menjadi kuat atas kesulitan yang dialami pada tahun pertama kuliah. Tetapi sebagai mahasiswa 

khususnya bimbingan dan konseling seharusnya memiliki resiliensi yang sangat baik. 
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Abstrak 
Penelitian ini berdasarkan fenomena yang ditemui di sekolah yaitu rendahnya motivasi 

belajar anak, dimana salah satu penyebabnya masih banyak orangtua yang tidak peduli 

dan tidak memberikan dukungan terhadap belajar anak, sehingga anak tidak termotivasi 

untuk belajar. Tujuan penelitian ini, diantaranya:1). mendeskripsikan tingkat motivasi 

belajar siswa. 2) mendeskripsikan tingkat dukungan orangtua terhadap belajar siswa 

dan 3) menguji hubungan antara dukungan orang tua dengan motivasi belajar siswa. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) motivasi anak cukup tinggi dalam belajar 2) 

orangtua cukup memberikan dukungan terhadap belajar anak dan 3) terdapat hubungan 

yang signifikan positif antara dukungan orangtua dengan motivasi belajar. Berdasarkan 

temuan penelitian tersebut disarankan orangtua yang cukup memberikan dukungan 

terhadap belajar anak agar meningkatkan dalam pemberian dukungan belajar anak, 

serta kerja sama dengan pihak sekolah, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar 

anak baik di sekolah, maupun di rumah 

Kata kunci: Dukungan Orangtua , Motivasi Belajar.  
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Abstract  
Peer counseling is important to be implemented in schools with generally 

assumption that individuals are able to find solutions to the difficulties they 

encounter and are able to find ways to achieve their own goals. Peer counseling 

needs to be developed because it is an alternative for Guidance and Counseling 

The purpose of this study is to discuss the development of peer counseling with 

reference to previous research and theoretical concepts. It briefly covers: 1. 

What is peer counseling, 2. Peer counseling as a collaboration service, 3. Peer 

counseling function and implementation, 5. Effective peer counseling model. 

The recommendations for Guidance and Counseling Teachers in schools, they 

can implement peer counseling effectively by taking into account the four main 

pillars: 1. Selection of the peer counselor, 2. Training of peer counselor, 3. 

Supervision of peer counselors, 4 Evaluation of the peer counseling program 

with all aspect.  

 

Keywords: Peer counseling, selection, training, supervision, evaluation.  
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Pendahuluan 

The introduction is Dilihat dari tahap perkembangannya peserta didik di Sekolah Menengah 

berada pada masa remaja. Salah satu karakteristik perkembangan sosial remaja adalah senang hidup 

berkelompok, terutama dengan kelompok teman sebaya. Kelompok teman  sebaya  merupakan 

kelompok yang unik, dalam kelompok teman sebaya inilah remaja menemukan identitas dirinya. 

Walaupun remaja  lebih mandiri dibandingkan anak-anak, akan tetapi masih tergantung secara 

emosional pada orangtua. Usaha-usaha remaja untuk menemukan identitas dirinya juga 

menimbulkan permasalahan seperti adanya perasaan kebingungan. Hal ini terlihat dari  keinginan 

mereka akan kebebasan, namun juga cemas dalam menghadapi dunianya tanpa bimbingan orang 

tua. Akibatnya remaja dapat berperilaku sangat menentang dan memberontak, akan tetapi pada saat 

yang lain tampil penuh kasih sayang dan penurut. 

Dibandingkan dengan masa perkembangan sebelumnya pengaruh teman sebaya sangat 

meningkat pesat pada masa remaja, terutama berkaitan dengan keinginan untuk bebas dari pengaruh 

orangtua. Teman sebaya memberikan dukungan yang amat besar pada remaja dalam mengatasi 

berbagai tantangan hidup. Dalam kelompok teman sebaya, remaja saling membantu dalam 

mengembangkan pribadi yang lebih matang. Secara umum remaja mengaku bahwa dirinya cukup 

mailto:fitriakasih20@yahoo.co.id
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percaya diri dan punya kemampuan dalam membentuk hubungan sosial yang baik. Teman sebaya 

merupakan salah satu figur penting yang sangat memberi peran atau memberi warna pada berbagai 

aspek perkembangan individu. Dengan demikian peer counseling penting untuk dilaksanakan di 

sekolah. 

Berkaitan dengan pentingnya peer counseling untuk dilaksanakan maka konsep teori tentang peer 

counseling bermunculan, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Hunainah 2011 (Ririanti 

Rachmayanie dan Arie Prahesty, 2015:69) “peer counseling dimaknai sebagai aktivitas saling 

memperhatikan dan saling membantu secara interpersonal diantara sesama peserta didik yang 

berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dengan menggunakan keterampilan 

memecahkan masalah (problem solving), dalam kedudukan yang setara (equal) di antara teman 

sebaya tersebut.” Sementara Bette 2013 (Pamela Akinyi Mudis, 2015: 137) menyatakan bahwa ; peer 

counseling adalah hubungan interaktif dalam kelompok usia yang sama atau sebaya yang bertujuan 

untuk mempengaruhi sehingga terjadi perubahan positif. Dalam hal ini mereka mendiskusikan 

masalah mereka secara damai tanpa terlibat dalam perilaku yang tidak baik dan juga dapat 

memperbaiki nilai akademik mereka. Selain itu Carr 1981 (Ririanti Rachmayanie dan Arie Prahesty, 

2015:69) menyatakan peer counseling merupakan suatu bentuk pendidikan psikologis yang disengaja 

dan sistematik. Konselor teman sebaya memungkinkan peserta didik memiliki keterampilan-

keterampilan guna megimplementasikan pengalaman kemandirian dan kemampuan mengontrol diri 

yang sangat bermakna bagi remaja. Secara khusus peer counseling tidak memfokuskan pada evaluasi 

isi, namun lebih memfokuskan pada proses berfikir, proses-proses perasaan dan proses pengambilan 

keputusan. Dengan cara yang demikian, peer counseling memberikan kontribusi pada dimilikinya 

pengalaman yang kuat dibutuhkan para remaja yaitu respect. 

Selanjutnya pendapat yang tidak jauh berbeda dengan hal di atas, juga dikemukakan Carr 1981 

(Erhamwilda, 2015: 43) pada dasarnya peer counseling merupakan suatu cara bagi para peserta didik 

(remaja) belajar bagaimana memperhatikan dan membantu peserta didik yang  lain, serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Tindall dan Gray 1985 (Erhamwilda, 

2015: 43) menyatakan“konselor teman sebaya sebagai suatu ragam tingkah laku membantu secara 

interpersonalyang dilakukan oleh individu nonprofesional yang berusaha membantu orang 

lain.”Definisi lain menekankan peer counseling sebagai suatu metode, seperti dikemukakan Kan 1996 

(Erhamwilda, 2015: 43) “Peer counseling is the use problem solving skills and active listening, to 

support people who are our peers”. Meskipun demikian, Kan mengakui bahwa keberadaan peer 

counseling merupakan kombinasi dari dua aspek yaitu teknik dan pendekatan. Kan membedakan 

antara peer counseling dengan dukungan teman sebaya (peer support). Menurut Kan (1996)peer 

support  lebih bersifat umum (bantuan informal; saran umum dan nasehat diberikan oleh dan untuk 

teman sebaya); sementara peercounseling merupakan suatu metode yang terstruktur. Begitu juga 

Ralsyin (1993) menyatakan bahwa peer counseling sebagai proses dimana peserta didik dilatih dan 

diawasi, meliputi keterampilan mendengarkan, mendukung, alternatif dan interaksi verbal dan non 

verbal lainnya, tetapi dengan sedikit nasehat. 

Konselor teman sebaya dipandang penting karena berdasarkan pengamatan penulissebagian 

besar  remaja  lebih  sering membicarakan masalah-masalah mereka dengan teman sebaya 

dibandingkan dengan orang tua, Guru BK, atau  guru mata pelajaran di sekolah. Untuk masalah yang 

dianggap sangat seriuspun   mereka bicarakan dengan teman sebaya (sahabat). Kalaupun terdapat 

remaja yang akhirnya menceritakan masalah serius yang mereka alami kepada orang tua, Guru BK 

atau guru, biasanya karena  sudah terpaksa (pembicaraan dan upaya pemecahan masalah bersama 

teman sebaya mengalami jalan buntu). Hal tersebut terjadi karena remaja memiliki ketertarikan dan 

komitmen serta ikatan terhadap teman sebaya yang sangat kuat. 

Selanjutnya Santrock 2004, (Kadek 2013: 258) menyatakan remaja merasa bahwa orang dewasa 

tidak dapat  memahami  mereka dan mereka yakin bahwa hanya sesama merekalah remaja dapat 

saling memahami. Keadaan yang demikian sering menjadikan remaja sebagai suatu kelompok  yang 
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eksklusif. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari berkembangnya karakteristik personal fableyang 

didorong oleh perkembangan kognitif dalam masa formal operations. Keeratan, keterbukaan dan 

perasaan senasib di antara sesama remaja dapat menjadi peluang bagi upaya memfasilitasi 

perkembangan remaja. Pada sisi lain, beberapa karakteristik psikologis remaja (emosional, labil) juga 

merupakan tantangan bagi  efektivitas layanan peer counseling. 

Tindall dan Gray 1985 (Erhamwilda, 2015: 53) menyatakan: Perencanaan peer counseling memiliki 

lima komponen yaitu: 1) Pemilihan calon konselor teman sebaya, dimana calon konselor berdasarkan 

kondisi humanistik subjektif yang ada pada diri seorang peserta didik. Karakteristik kondisi 

humanistik itu meliputi: kehangatan, berminat, dapat menerima orang lain, toleran terhadap sistem 

perbedaan nilai dan energik. Kriteria yang menjadi acuan dalam memilih calon konselor teman 

sebaya adalah memiliki minat dan sukarela membantu teman sebaya yang bermasalah, disukai 

mayoritas temannya, memiliki emosi yang stabil, dapat dilihat berdasarkan pengamatan oleh 

konselor sekolah, wali kelas atau teman sebayanya dan dievaluasi sendiri oleh calon konselor melalui 

angket, prestasi belajarnya minimal rata-rata, mampu dan bersedia menjaga rahasia. 2) dasar 

keterampilan komunikasi bagi calon konselor teman sebaya meliputi: attending, summarizing, 

questioning, genuineness, assertiveness, confrontation, problem solving. 3) hal-hal yang berkaitan 

dengan training meliputi: Macam-macam training, interaksi yang efektif dari peer dan profesional, 

supervisi dan kontrol yang pantas. 4) kondisi yang esensial bagi konselor teman sebaya. 5) beberapa 

hal penting dalam pengembangan peer counseling. 

Selanjutnya dilihat dari jenis layanan bimbingan dan konseling komprehensif peer counseling 

merupakan salah satu bentuk layanan responsif dimana layanan ini diberikan oleh teman sebaya atau 

sesama peserta didik. Sebagai konselor  teman sebaya sebelumnya mereka dibekali melalui 

trainingpeer counseling. Konselor teman sebaya berperan sebagai mentor atau tutor bagi temannya 

dalam memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Selain itu konselor teman sebaya juga dapat 

berperan sebagai mediator antara konselor dengan konseli. Di sini terlihat sekali bahwa peer 

counseling merupakan salah satu layanan yang bisa digunakan oleh guru BK, agar tujuan bimbingan 

dan konseling terwujud, konselor teman sebaya dianggap penting karena sebagian besar remaja lebih 

senang menjalin persahabatan dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, atau Guru BK 

di sekolah (M. Ramli: 2017: 16) 

Peer counseling dipandang penting karena berdasarkan pengamatan  sebagian besar  remaja  lebih 

sering membicarakan masalah-masalah mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang 

tua, Guru BK, atau  guru di sekolah. Untuk masalah yang dianggap sangat seriuspunmereka 

bicarakan dengan teman sebaya (sahabat). Kalaupun terdapat remaja yang akhirnya menceritakan 

masalah serius yang mereka alami kepada orang tua, Guru BK atau guru, biasanya karena  sudah 

terpaksa (pembicaraan dan upaya pemecahan masalah bersama teman sebaya mengalami jalan 

buntu).Hal tersebut terjadi karena remaja memiliki ketertarikan dan komitmen serta ikatan terhadap 

teman sebaya yang sangat kuat. Remaja merasa bahwa orang dewasa tidak dapat  memahami  

mereka dan mereka yakin bahwa hanya sesama merekalah remaja dapat saling memahami. Keadaan 

yang demikian sering menjadikan remaja sebagai suatu kelompok  yang eksklusif. 

Menurut Kan 1996 (Erhamwilda, 2015: 43) elemen-elemen pokok dari peer counselingsebagai 

berikut: 

1. Premis dasar yang mendasari peer counseling adalah: pada umumnya individu mampu 

menemukan solusi-solusi dari berbagai kesulitan yang dialami dan mampu menemukan cara 

mencapai tujuan masing-masing. 

2. Konselor sebaya merupakan seorang teman sebaya dan memiliki pengalaman hidup yang sama 

yang memungkinkan membuat rileks, memungkinkan  bertukar pengalaman  dan menjaga 

rahasia  tentang apa yang dibicarakan dan dikerjakan dalam pertemuan tersebut. 

3. Terdapat kesamaan kedudukan antara konselor teman sebaya dengan konseli, meskipun peran 

masing-masing berbeda. Mereka berbagi pengalaman dan bekerja berdampingan. 
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4. Semua teknik yang digunakan dalam konselor teman sebaya membantu konseli dalam 

memperoleh pemahaman dan pengalaman tentang dirinya, mendorong sumber-sumber 

kreativitas, membantu konseli menyadari emosi, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhannya. 

5. Keputusan tentang kapan akan memulai dan mengakhiri serta dimana  akan dilakukan  peer 

counselingterletak pada konseli. 

6. Seorang teman sebaya dapat berupa seseorang dalam situasi atau kondisi yang sama, atau 

seseorang dengan usia sebaya  atau seseorang dengan latar belakang dan budaya yang sama. 

Menurut Carr, 981 (Neni Noviza  2011: 88) bahwa ada sembilan area dasar yang memiliki 

sumbangan penting terhadap peer counseling yang diungkapkan yaitu: 

1. Hanya sebagian kecil peserta didik yang memanfaatkan dan bersedia berkonsultasi langsung 

dengan konselor. Para peserta didik lebih sering menjadikan teman-teman mereka sebagai sumber 

yang diharapkan dapat membantu pemecahkan masalah yang mereka hadapi. Para peserta didik 

menjadikan teman-teman mereka sebagai sumber pertama dalam mempertimbangkan 

pengambilan keputusan pribadi, perencanaan karir, dan bagaimana melanjutkan pendidikan 

formal mereka. 

2. Berbagai keterampilan yang terkait dengan pemberian bantuan yang efektif dapat dipelajari oleh 

orang awam sekalipun, termasuk oleh para profesional. Trainingpeer counseling dapat 

merupakan treatment bagi para konselor sebaya dalam membantu perkembangan psikologisnya  

sendiri. 

3. Hubungan pertemanan bagi remaja sering kali menjadi sumber terbesar terpenuhinya rasa senang 

dan juga dapat menjadi sumber frustrasi yang paling mendalam. 

4. Peer counseling dapat merupakan upaya preventif dalam gerakan kesehatan mental dan 

penerapan konseling preventif dalam setting sekolah. 

5. Peserta didik memiliki kebutuhan untuk kuat, cerdas memahami situasi, berperan dan 

bertanggungjawab dan harga diri. Sebagaian besar orangtua kurang memahami ini, sehingga 

remaja sering pemenuhan kebutuhan ini dengan sesama remaja yang memiliki perasaan sama, 

mencari teman yang mau mendengarkan dan bukan untuk memecahkan masalahnya, tetapi 

mencari orang yang mau menerima dan memahami dirinya. 

6. Suatu isu kunci pada masa remaja adalah kemandirian. 

7. Secara umum penelitian-penelitian yang dilakukan tentang pengaruh tutor sebaya menunjukan 

bahwa penggunaan teman sebaya dapat memperbaiki prestasi dan harga diri peserta didik 

lainnya. 

8. Peningkatan kemampuan untuk dapat membantu diri sendiri atau kelompok yang saling 

membantu juga merupakan dasar bagi perlunya peer counseling. Pada dasarnya kelompok ini 

dibentuk oleh sesama teman sebaya yang saling membutuhkan sering tidak terjangkau atau tidak 

mau menggunakan layanan-layanan yang disediakan lembaga. 

9. Landasan terakhir dari peer counseling didasarkan pada suplai dan biaya kerja manusia. 

Paparan di atas memperlihatkan betapa pentingnya layanan peer counseling ini dilaksanakan dan 

sangat efektif dalam membantu teman sebaya di sekolah menengah. Permasalahannya sekarang 

adalah belum semua sekolah menengah melaksanakan peer counseling. Andaikanpun ada sekolah 

yang telah melaksanakan akan tetapi dari hasil beberapa penelitian belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagai buktinya hasil penelitian terbaru yang dilakukan di MTsN 1 Pesisir Selatan 

(Huriah , 2017) terlihat bahwa pelaksaanaan peer counseling  belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Seperti untuk pemilihan calon konselor belum banyak mempertimbangkan aspek lainnya, di sekolah 

tersebut dan hanya mempertimbangkan prestasi akademik dan ketentuan dari Guru BK saja, 

harusnya tidak demikian,  sementara aspek yang lainnya seperti disukai mayoritas teman, memiliki 

emosi yang stabil  dan sebagainya belum jadi pertimbangan dan juga belum ada instrumen yang 

digunakan untuk memilih calon konselor teman sebaya tersebut. Kemudian calon konselor sebaya 

juga belum dilatih dengan baik oleh Guru BK di sekolah tersebut, dan belum dimonitoring serta 

belum dilakukan evaluasi. Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik membahas permasalahan 
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peer counseling di forum ilmiah ini dengan judul tulisan adalah “Pengembangan Peer Counseling 

Sebagai Pelayanan Kolaborasi yang Efektif di Sekolah Menengah. 

Pembahasan 

Peer Counseling 

Banyak makna tentang peer counseling yang dikemukakan para pakar sesuai dengan sudut 

pandangnya masing-masing diantaranya adalah: Bette 2013 (Pamela Akinyi Mudis 2015: 137) bahwa ; 

Peer counseling is an interactive relationship within age groups aimet ad influencing positive change. 

The peer discuss their problems amicably without getting involved in bad behavior and consequently 

improve their academics. Sementara dalam jurnal yang sama Wango 2006 (Pamela Akinyi Mudis 

2015: 141) menyatakan bahwa peer counseling is process that refer to the joint effort to the harness the 

capacity that individuals similar to the other have to console, appease, befriend one another, to 

mediate in conflicts and reconcile those alienated from each other. Dari dua pendapat ini dapat 

diambil kata kuncinya bahwa peer counseling merupakan proses interaksi dalam kelompok sebaya 

yang bertujuan untuk mempengaruhi individu sehingga terjadi perubahan yang positif dan individu 

lainnya terbantu  dalam penyelesaian  permasalahannya. 

Selain pendapat di atas Judy A. Tindall dan H.Dean  Gray. 1985 (Erhamwilda, 20015: 42) 

menyatakan: “Peer counseling is defined as variety of interpersonal helping behaviours assumed by 

nonprofessionals who undertake a helping role with other” lebih lanjut dijelaskan bahwa: “peer counseling 

includes one to one helping relationships, group leadership, discussion leadership, advisement, tutoring, and all 

activities of an interpersonal human helping or assisting nature”. Peer counseling merupakan suatu cara 

bagi para peserta didik untuk belajar bagaimana memperhatikan dan membantu anak-anak lain, 

serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Kan. 1996 (Erhamwilda, 2015: 43) 

menyatakan: “Peer counseling is the use problem  solving skills and active listening, to suport people 

who are our peers" lebih lanjut Kan  mengungkapkan bahwa Peer counseling merupakan metode 

terstruktur, sedangkan peer suport  lebih bersifat umum (bantuan imformal, berupa saran atau 

nasehat oleh dan untuk teman sebaya). 

Dari beberapa pendapat para pakar di atas Erhamwilda (2015: 117) menyimpulkan bahwapeer 

counseling,adalah semacam bantuan melalui hubungan interpersonal yang dilakukan oleh tenaga 

non profesional, yang menjalankan peran membantu teman sebayanya. Peer counseling merupakan 

suatu cara bagi para peserta didik untuk belajar bagaimana memperhatikan dan membantu anak-

anak lain, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peer counselingadalah layanan 

bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebayanya  yang telah terlebih dahulu diberikan 

training-training untuk menjadi konselor sebaya sehingga diharapkan dapat memberikan bantuan 

baik secara individual maupun kelompok kepada teman-temannya yang bermasalah ataupun 

mengalami berbagai hambatan dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka yang menjadi konselor 

sebaya bukanlah seorang yang profesional dibidang konseling tapi diharapkan dapat menjadi 

perpanjangan tangan konselor profesional. 

Selanjutnya pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan Neni Noviza (2011: 87)  

bahwa:Peer counseling adalah layanan bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebayanya 

(biasanya seusia/tingkatan pendidikannya hampir sama) yang telah terlebih dahulu diberikan 

training-training untuk menjadi konselor sebaya sehingga diharapkan dapat memberikan bantuan 

baik secara individual maupun kelompok kepada teman-temannya yang bermasalah ataupun 

mengalami berbagai hambatan dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka yang menjadi konselor 

sebaya bukanlah seorang yang profesional dibidang konseling tapi mereka diharapkan dapat 

menjadi perpanjangan tangan konselor profesional. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peer counseling adalah suatu 

layanan yang dilakukan oleh teman sebaya (usia yang sama) yang sudah memiliki pengetahuan atau 
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yang sudah mendapatkan traininguntuk melakukan peer counseling terhadap teman yang memiliki 

permasalahan. 

Peer Counseling sebagai Pelayanan Kolaborasi 

Peer counseling merupakan salah satu bentuk layanan responsif dalam bimbingan dan konseling 

komprehensif. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam pelayanan responsif terdapat pelayanan 

kolaborasi, baik dengan wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua dan peserta didik. Dalam hal ini 

peer counseling adalah salah satu bentuk pelayanan kolaborasi dengan peserta didik. Menurut De 

Voss, (2004 : 25) bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespon berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh konselor di sekolah. Fatur Rahman, (2008:7) menyatakan dalam 

pelayanan BK komprehensif terdapat pelayanan dasar yang terbagi kepada bimbingan kelas, 

pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pengumpulan data. Pelayanan 

reponsif, yaitu pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang 

memerlukan pertolongan dengan segera seperti; Konseling individual, konseling krisis, konsultasi 

dengan orangtua, guru,dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan 

dalam pelayanan responsif. Dalam  pelayanan responsif ini terdapat kalaborasi antara guru BK 

dengan wali kelas, orang tua peserta didik, dan juga bimbingan teman sebaya atau peer counseling. 

Kemudian ada pelayanan peminatan dan perencanaan individual serta adanya komponen dukungan 

sistem. 

Peer counseling merupakan salah satu bentuk pelayanan responsif yang mana bimbingan ini 

dilakukan oleh peserta didik  terhadap peserta didik lainnya. Peserta didik yang menjadi Guru BK 

sebelumnya diberikan training atau pembinaan terlebih dahulu oleh konselor sekolah. Peserta didik 

yang menjadi Guru BK berfungsi menjadi mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam 

memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, baik akademik maupun non akademik. Disamping 

itu juga berfungsi sebagai mediator yang membatu konselor dengan cara memberikan informasi 

tentang kondisi, perkembangan, atau masalah peserta didik  yang perlu mendapat pelayanan 

bantuan bimbingan konseling. 

Kedudukan peer counseling dalam pelayanan BK komprehensif ini sangat membantu program 

sekolah karena salah satu strategi BK komprehensif yaitu adanya kalaborasi antara guru mata 

pelajaran dengan wali kelas, Guru BK dengan wali kelas atau guru mata pelajaran dan juga 

kalaboratisi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau disebut sebagai peer counseling, 

yang berguna untuk membantu teman sebayanya dalam mengentaskan permasalahan yang terjadi 

pada teman sebaya tidak hanya masalah disekolah, namun juga bisa terhadap masalah yang sedang 

dialami diluar sekolah, dengan adanya peer counseling dapat membantu Guru BK di sekolah  dalam 

membantu teman sebaya yang bermasalah. Dalam hal iniGuru BK tidak hanya diam saja namun 

memantau kinerja dari konselor sebaya sama halnya konselor sebaya sebagai jembatan penghubung 

antara konselor sekolah untuk menjalankan program dari Guru BK tersebut. Segala kegiatan yang 

dilakukan konselor sebaya harus di monitoring oleh guru BK dan juga dilakukan evaluasi terhadap 

layanan yang diberikan. 

Fungsi Pelayanan Peer Counseling dan Pelaksanaannya 

Fungsi dari Pelayanan Peer Counseling 

Adapun fungsi dari pelayanan peer counseling secara umum adalah membantu peserta didik 

mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Kemudian secara khusus fungsi dari peer 

counseling  adalah; 1. Membantu peserta didik lainnya untuk memecahkan permasalahannya, 2. 

Membantu peserta didik baru dalam mengembangkan hubungan baru dengan teman sebaya dan 

personil sekolah lainnnya. 

Pelaksanaan Pelaksanaan Peer counseling 
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Peer counseling hendaknya dilaksanakan secara benar sebagaimana idealnya pelayanan 

bimbingan dan konseling lainnya. Menurut Erhamwilda (2015:105), bahwa:Konselor sebaya 

melaksanakan konseling pada teman sebaya yang mengalami masalah terutama yang hasil skor 

kompetensi interpersonalnya rendah atau sedang ataupun peserta didik lain yang merasa 

membutuhkan teman untuk berkonsultasi. Konselor sebaya dapat melakukan konseling individual 

maupun konseling kelompok sesuai dengan kesempatan dan potensi yang dimilikinya. 

Selanjutnya Erhamwilda (2015: 105), juga menyatakan untuk melaksanakan peer counseling 

individual, aktivitas yang dilakukan konselor sebaya meliputi: 

1. Menentukan sasaran layanan; dalam hal ini konseli sebaya diutamakan yang direkomendasikan 

oleh konselor sekolah berdasarkan hasil pengukuran kompetensi intrapersonal. Selain itu konselor 

sebaya dapat menetapkan sendiri konseli sebaya berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya 

tentang teman-teman sekelasnya. 

2. Konselor sebaya merencanakan pertemuan dengan konseli sebaya menyangkut kesediaan, 

tempat, waktu, dan lamanya pertemuan untuk setiap sesi pertemuan, serta menyampaikan tujuan 

pertemuan. 

3. Pada saat memulai konseling, konselor sebaya menampilkan keterampilan konseling berupa 

“attending” (sikap menerima kehadiran konseli apa adanya, bersikap positif, menghargai, 

menghormati, dan menunjukkan keseriusan untuk menjadi pendengar aktif). Dalam hal ini 

konselor sebaya sudah memulai konseling dengan membangun hubungan yang baik, yang 

sekaligus merupakan upaya membantu konseli meningkatkan kompetensi self-esteemnya. 

Konselor sebaya menjelaskan tujuan mereka bertemu, kesiapan konselor sebaya menjadi sahabat 

yang akan turut membantu mengatasi masalah-masalah yang mungkin sedang dirasakan konseli. 

Konselor sebaya menyampaikan azas utama yang dipegang bersama dalam konseling adalah 

kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. 

4. Konseli mengungkapkan masalah, konselor sebaya mendengarkan, bertanya untuk 

mengeksplorasi, memahami, dan mendefenisikan masalah. Dalam hal ini konselor sebaya 

mempraktekkan keterampilan bertanya, empati, menyimpulkan pembicaraan dan 

mengkonfrontasikan ungkapan-ungkapan yang saling bertentangan. Pada proses mengeksplorasi, 

memahami, dan mendefinisikan masalah, konselor sebaya mencoba membantu konseli 

memahami dirinya, memahami masalahnya dan menemukan: 

a. Konflik-konflik internal apa yang mungkin ada.  

b. Realitas  hidup seperti apa yang perlu dipahami dan diterima konseli. 

5. Konselor sebaya bersama konseli mencoba mengungkapkan berbagai alternatif untuk 

memecahkan masalah berdasarkan hasil mendefenisikan masalah yang sudah disepakati bersama. 

Konselor sebaya tidak perlu berpura-pura dan menganggap dirinya lebih dari konseli, keduanya 

berada pada posisi yang setara hanya dengan tugas yang berbeda sehingga konselor sebaya tidak 

perlu berperan sebagai penasehat. Dalam hal ini konselor sebaya perlu menjadi dirinya sendiri 

dan jujur. Konselor sebaya juga perlu menunjukkan ketegasan dan mendorong konselinya untuk 

tegas kapan menyatakan  “ya” dan kapan “tidak” dan apa yang mendasari “ya” dan “tidak”. Pada 

proses ini konselor sebaya membantu konseli mengambil keputusan yang terbaik bagi perubahan 

dirinya. Proses ini dengan sendirinya diharapkan meningkatkan kompetensi self direction. 

6. Dalam rangka membantu konseli mengambil keputusan, konselor sebaya meminta konseli 

merenungi artikel tentang self confidence,kemudian dilanjutkan dengan merenungi memahami 

artikel tentang self control. Selanjutnya konselor sebaya meminta kesan dan tanggapan konseli, 

dan diakhiri dengan kesimpulan tentang membangun self confidence, pentingnya self confidence. 

7. Konselor sebaya dan konseli mengevaluasi bersama setiap alternatif pemecahan masalah  dan 

mendorong konseli untuk mengambil keputusan alternatif mana yang akan dipilihnya serta apa-

apa saja tindakan baru yang akan dilakukannya. Dalam proses ini konselor sebaya dan konseli 

mempertimbangkan setiap alternatif berdasarkan dampak suatu pilihan sikap maupun perilaku 

yaitu apakah  mendatangkan kepuasan jangka pendek atau jangka panjang. 
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8. Konseli mengimplementasikan alternatif yang dipilihnya pada kehidupannya sendiri, dan 

sewaktu-waktu dapat saling berbagi pengalaman dengan konselor sebayanya. 

9. Konselor sebaya dapat mengevaluasi sendiri proses dan hasil konseli yang dilakukannya  dan jika 

diperlukan memberikan tindak lanjut pada konseli sebayanya. Dalam hal ini jika konselor sebaya 

menyimpulkan bahwa konselinya tidak mengalami perubahan, maka ia bisa berkonsultasi dengan 

konselor sekolah sepanjang disetujui oleh konseli sebayanya.  Lebih lanjut jika ia merasa terlalu 

berat dan tidak mampu ia mendorong konselinya agar bersedia melakukan konseling dengan 

koselor sekolah. 

10. Konselor sebaya secara periodik membuat laporan konseling yang diselenggarakannya kepada 

konselor sekolah atau Guru BK sesuai dengan kesepakatan yang dibuat berasama konselor 

sekolah. Laporan bisa dibuat  dengan mengisi format evaluasi yang sudah disediakan untuk itu. 

11. Konselor sebaya melakukan tindak lanjut bagi konseli yang masalahnya cukup berat, dengan cara  

mendorong konseli untuk bersedia direferal kekonselor sekolah atau guru BK. Jika konseli secara 

sukarela bersedia direferal maka konselor sebaya merujuk konseli ke konselor sekolah atau Guru 

BK namun jika konseli tidak bersedia, konselor sebaya mohon izin konseli untuk berkonsultasi 

dengan konselor ahli tanpa menyebutkan identitas konseli. 

Setelah selesainya kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor sekolah, selanjutnya konselor 

sekolah atau Guru BK mengevaluasi, mensupervisi serta melakukan follow up (tindak lanjut) 

kegiatan peer counseling. Kegiatan evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 

1. Meminta konselor sebaya menyampaikan laporan  secara lisan atau tulisan secara periodik 

misalnya tiga minggu sekali, satu kali sebulan, sesuai dengan kesepakatan. 

2. Mengamati perubahan yang dialami oleh konseli sebaya (jika konselor sekolah mengetahui) 

3. Memberikan format isian tentang pengalaman konseli sebaya setelah menjalani kegiatan peer 

counseling. Kemudian kegiatan supervisi dapat dilakukan dengan cara: 

a. Memantau berjalan tidaknya proses peer counseling 

b. Mendorong konselor sebaya melakukan peer counseling 

c. Melayani konselor sebaya jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. 

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Peer counseling 

Menurut Erhamwilda (2015: 110), secara ideal sekolah menyediakan satu ruangan khusus yang 

representatif, nyaman, dapat menjaga privasi untuk melaksanakan peer counseling. Konselor sebaya 

diberi kewenangan dan izin untuk menggunakan ruangan tersebut untuk melakukan peer counseling 

individu atau perorangan sesuai kebutuhan. 

 

Jika sekolah tidak memiliki ruangan khusus untuk konseling maka, konselor sebaya diberikan 

kebebasan untuk memilih tempat sesuai kesepakatannya dengan konseli sebayanya. Peserta didik 

dapat memilih tempat yang nyaman yang memungkinkan berbicara hal yang rahasia dan serius 

seperti diruangan BK, pojok tertentu diperpustakaan, ruangan khusus yang ada disekolah yang bisa 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan konseling. Bisa juga diluar kelas seperti taman. Waktu 

konseling dapat dilakukan sebelum atau setelah jam sekolah atau hari khusus sesuai kesepakatan 

yang disepakati bersama oleh konselor sebaya  dan konseli sebaya dengan cara membuat jadwal 

pertemuan rutin secara tertulis. 

Prinsip-prinsip Peer Counseling 

Ada beberapa prinsip yang menjadi aturan mainnya pelaksanaan  peer counselingyaitu sebagai 

berikut: 

1. Peer counseling dilakukan atas dasar sukarela oleh konselor sebaya maupun konseli. 
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2. Konselor sebaya merupakan seorang teman sebaya yang memiliki pengalaman hidup yang sama 

yang memungkinkan membuat rileks, memungkinkan bertukar pengalaman dan menjaga rahasia 

tentang apa yang dibicarakan dan dikerjakan dalam pertemuan tersebut. 

3. Informasi ataupun masalah yang dibahas dalam sesi-sesi peer counseling adalah rahasia. 

Demikian juga, apa yang dibahas kelompok haruslah menjadi rahasia kelompok dan apa yang 

dibahas oleh sepasang teman menjadi rahasia bersama yang tidak boleh dibagikan kepada orang 

lain. 

4. Premis dasar yang mendasari peer counseling adalah pada umumnya individu mampu 

menemukan solusi dari berbagai kesulitan yang dialami dan mampu menemukan cara mencapai 

tujuan masing-masing. 

5. Terdapat kesamaan kedudukan antara konselor sebaya dengan konseli sebaya, meskipun peran 

masing-masing berbeda. Mereka berbagi pengalaman dan bekerja berdampingan. 

6. Semua teknik yang digunakan dalam peer counseling membantu konseli dalam memperoleh 

pemahaman dan pengalaman tentang dirinya, mendorong sumber-sumber kreativitas, membantu 

konseli menyadari emosi, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhannya. 

7. Keputusan tentang kapan akan memulai dan mengakhiri serta dimana akan dilakukan konselor 

teman sebaya terletak pada konseli. 

8. Harapan, hak-hak, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan konseli dihormati. 

9. Tidak ada penilaian dalam sesi peer counseling. 

10. Pemberian informasi dapat menjadi bagian dari peer counseling sedangkan pemberian nasehat 

tidak. 

11. Teman yang dibantu bebas untuk membuat pilihan, dan kapan akan mengakhiri sesi. 

12. Masalah konseli yang tidak dapat dibantu oleh konselor sebaya atau membutuhkan dukungan asli 

dapat dialih tangankan pada konselor ahli atau Guru BK sepanjang mendapat persetujuan konseli. 

13. Konseli bisa memperoleh informasi yang jelas tentang peer counseling, tujuan, proses, dan teknik 

yang digunakan dalam  peer counseling sebelum mereka memanfaatkan layanan tersebut. 

14. Seorang teman sebaya dapat berupa seseorang dalam situasi atau kondisi yang sama atau 

seseorang dengan usia sebaya atau seseorang dengan latar belakang dan budaya yang sama. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam pelaksanaan peer counseling 

dapat digunakan beberapa prinsip diantara lainnya seperti konseling dilakukan atas dasar sukarela 

yaitu tidak adanya keterpaksaan baik dari konseli ataupun dari konselor. 

Model Peer Counseling yang Efektif 

Ada 4 pilar utama dalam peer counseling menurut Stephen Kiriungi Kamore (2015: 256) yaitu: 1. 

Selection of the peer counsellors, 2. Training of peer counsellors, 3 Supervision of peer counsellors, 4 

Evaluation of the peer counseling program 

Selection of The Peer Counsellors 

Seleksi konselor sebaya sangat penting untuk dilakukan agar layanan  peer counseling tercapai 

secara efektif. Sebagaimana yang dikemukakan para pakar seperti; Stephen Kiriungi Kamore (2015: 

256) bahwa : Selection of the peer counsellors as good role models is an importent element of an 

effective peer counseling program in realising the positive behavior change in shools. Selanjutnya 

dijelaskan juga bahwa untuk seleksi calon konselor ada 7 aspek yang harus diperhatikan yaitu : 1.  

Character, 2. Personality, 3. Academic performance, 4. Pupularity, 5 Discipline, 6. Fear of good , dan 

7.  Gender dari calon konselor peer counseling. 

Kemudian juga pendapat dari Judy A. Tindall dan H.  Dean Gray. 1985 (Erhamwilda, 2015: 53), 

menyatakan seleksi calon konselor teman sebayameskipun melalui training menguntungkan dan 

secara ideal harus disediakan untuk setiap orang, namun tidak setiap individu yang berminat dapat 

menjadi konselor sebaya yang efektif. Untuk itu maka seorang pelatih (konselor profesional) 

memiliki tanggung jawab menyeleksi calon konselor sebaya. Untuk menseleksi konselor teman 
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sebaya ada beberapa aspek yang diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Tindall dan Gray. 1985 

(Erhamwilda, 2015: 53) bahwa menyeleksi calon  konselor berdasarkan kondisi humanistik subjektif  

yang ada pada diri seorang peserta didik. Karakteristik humanistik tersebut meliputi: kehangatan, 

berminat, dapat menerima orang lain, toleran terhadap sistem perbedaan nilai dan energik. Kualitas 

humanistik ini penting untuk dimiliki orang yang akan dilatih sebagai konselor dalam menguasai 

keterampilan-keterampilan yang akan dilatih.Hal lain yang perlu diperhatikan menurut Tindall dan 

Gray1985 (Erhamwilda, 2015: 53 adalah karakteristik dari konseli-konseli yang akan dilayani oleh 

konselor sebaya, jangan sampai terjadi perbedaan sistem nilai yang cukup besar antara konselor 

sebaya dengan konselinya. Selanjutnya penilaian dari sebayanya dan dari staf layanan konseling lain 

juga merupakan kriteria dalam memilih calon konselor sebaya. 

Selanjutnya  Down 1986 (Jhon Bunyan: 2002 : 36) menyatakan bahwa ada 3 kriteria dalam memilih 

konselor sebaya yaitu; 1. Memiliki kemauan untuk mencapai target, 2. Direkomendasikan oleh guru, 

3 berdasarkan hasil tes psychometric. Sementara menurut Laoson, 1989 (Jhon Bunyan: 2002 : 37) 

karakteristik yang harus dimiliki calon konselor teman sebaya adalah: 

1. Adanya keinginan dan kemampuan untuk membantu orang lain; kehangatan dan empati, 

kemampuan untuk merawat dan memelihara hubungan, sensitifitas, keramahan dan kepercayaan, 

kesabaran dan stabilitas, dan menghargai kerahasiaan. 

2. Memiliki komunikasi interpersonal yang baik;  keterampilan mendengar aktif,  memiliki perilaku 

yang positif, kemampuan bertanya, memecahkan masalah, sikap yang tidak menghakimi, Sifat 

kepeminpinan yang kuat, kematangan dan kemampuan untuk menangani konflik. 

3. Kesesuaian dan alami; kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan opini secara terbuka, 

fleksibel, tanggung jawab dan keandalan, keterbukaan terhadap pengalaman,  dan kesediaan 

untuk terus mengembangkan kesadaran diri. 

4. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan konseling lainnya 

5. Tidak ada catatan penyalahgunaan obat terlarang/narkoba 

6. Adanya kemampuan dan kemauan untuk dilatih; kemampuan untuk belajar dari training, reseptif 

untuk mengembangkan pengetahuan diri, kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan 

keterampilan konseling, kemampuan untuk menerima dan menjalani pengawasan dan untuk 

memenuhi peran peer counseling dan fungsi; pengetahuan tentang masyarakat untuk dilayani.  

7. Emosi yang stabil atau dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi setiap masalah yang 

dapat mengganggu konselor sebaya dan kemampuan untuk dilatih dan memberikan layanan 

kepada peserta didik.  

Training of Peer Counselors 

Setelah calon konselor teman sebaya terpilih sebagaimana hasil seleksi yang dilakukan, maka 

diberi  training agar trampil dalam melaksaamakan peer counseling. Banyak model training yang 

telah dilakukan para pakar diantaranya Charchuf (1967) dengan training model Degree of positive 

(pemikiran dan perbuatan positif), kemudian berkembang pula training  yang dilakukan G.M.Gazda 

(1973) dengan model training mendengar dan keterampilan berbicara, A.E Ivey (1973) dengan model 

training sikap dan cara merespon serta Danish (1973) dengan model training Danish and Hauers 

Helping Skill Model.  Model yang terakhir ini lebih baik dan banyak dikembangkan di sekolah-

sekolah. Karena selain sitematis dan jelas step-stepnya juga jelas. Adapun struktur atau step 

trainingnya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan revisi dan diskusi tentang suatu masalah yang akan dihadapi; diskusi tentang 

keprihatinan, kepedulian dan berbagi kesempatan, dan diskusi tentang tugas. 

2. Membuat atau menyusun hasil pembelajaran atau tujuan dari setiap sesi training sehingga tercipta 

sebuah kesadaran untuk mencapainya. 

3. Training dilakukan dengan sepenuhnya. 

4. Menjelaskan secara singkat tentang keterampilan tertentu 

5. Demonstrasi atau pemodelan keterampilan 
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6. Praktik dan penerapan keterampilan dalam latihan  

7. Diskusi dan tanya jawab 

8. Penutupan dan ringkasan 

Selanjutnya ketika konselor sebaya sudah dalam proses latihan, dapat melakukan evaluasi diri, 

dan sebagai hasilnya, mungkin saja sebagian dari mereka memutuskan tidak akan berperan menjadi 

konselor sebaya. Evaluasi diri akan menjadi kriteria final dari proses seleksi. 

Menurut Carr dan Saunders, 1980: de Rosenroll, 1988; Morey dan Miller,1993; Myrick dan 

Sorenson, 1988; Painter, 1989; Tindall, 1989; Turner, 1999 (Kethryn Geldard, 2012: 64),  ada gunanya 

untuk menyediakan program-program untuk mengajari remaja bagaimana saling membantu melalui 

penggunaan keterampilan konversasional. Untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan semacam 

itu, sejumlah program trainingkonselor sebaya bagi remaja telah dikembangkan. Dalam kaitannya 

dengan implementasi keterampilan, Carr. 1984 (Kethryn Geldard 2012: 65),  mengakui bahwa begitu 

keterampilan konseling inti telah cukup dikuasai, remaja “mungkin merasa aneh, mekanik, atau 

palsu”.  

 

Kethryn Geldard (2012: 66), menyatakan  kebanyakan program mutakhir untuk melatih remaja 

sebagai konselor sebaya mengabaikan, mencegah secara aktif, dan menyensor sebagian perilaku 

menolong konversasional mereka, seperti memersuasi, menesehati, merekomendasikan, memuji, 

mendukung, bersimpati, membuat asyik, dan bercanda. Didalam program-program ini  perilaku-

perilaku tersebut disebut sebagai “communication stoppers” atau roadblocks” komunikasi dengan 

sangat ditekankan bahwa mereka memiliki efek negatif dan menghambat hubungan interpersonal 

yang membantu. Disamping itu remaja yang dilatih  sebagai konselor sebaya untuk terlibat dengan 

nyaman didalam percakapan dengan orang yang sedang ditolong, karena perilaku itu konsisten 

dengan proses komunikasi dan percakapan yang lazim bagi remaja sehingga terasa lebih nyaman. 

 

Training konselor  sebaya bagi calon konselor memberikan keterampilan dasar komunikasi. 

Menurut Judy A. Tindall dan H. Dean Gray. 1985 (Erhamwilda 2015: 54), dasar-dasar keterampilan 

tersebut meliputi keterampilan berikut: 

1. Attending yaitu perilaku yang secara langsung berhubungan dengan respek, yang ditunjukkan 

ketika counsellormemberikan perhatian penuh pada counselle, melalui komunikasi verbal 

maupun non verbal, sebagai komitmen untuk fokus pada konseli. 

2. Summarizing yaitu dapat menyimpulkan berbagai pernyataan konseli menjadi satu pernyataan. 

3. Questioning yaitu proses mencari apa yang ada dibalik diskusi, dan sering kali berkaitan dengan 

kenyataan yang dihadapi konseli. 

4. Genuineness/kesejatianadalah mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai  cara 

meningkatkan hubungan dengan dua atau lebih individu. 

5. Assertiveness/ketegasanyaitu termasuk kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran dan 

perasaan secara jujur yang ditunjukan dengan cara berterus terang dan respek pada orang lain. 

6. Confrontation adalah komunikasi yang yang ditandai dengan ketidak sesuaian atau ketidak 

cocokan perilaku seseorang dengan yang lain. 

7. Problem Solving adalah proses perubahan dari fase mengeksplorasi satu masalah, memahami 

sebab-sebab masalah, dan mengevaluasi tingkah laku yang mempengaruhi penyelesaian masalah 

itu. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas Sucipto ( 2009: 2), menyatakan bahwa keterampilan 

konselor teman sebaya yang diperlukan relatif sangat sederhana apabila dibandingkan dengan 

keterampilan konselor profesional: 

1. Komunikasi dua arah. 
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2. Perhatian pada aspek verbal dan non verbal. 

3. Penggunaan pertanyaan untuk menggali informasi perasaan dan pikiran. 

4. Kemampuan melakukan 3 M (Mendengar yang aktif, memahami secara positif, dan merespon 

secara tepat), seperti: 

a. Jaga kontak mata dengan lawan bicara atau klien (sesuaikan dengan budaya setempat) 

tunjukkan minat mendengar. 

b. Jangan memotong pembicaraan klien atau melakukan kegiatan lain. 

c. Ajukan pertanyaan yang relevan. 

d. Tunjukkan empati. 

e. Lakukan refleksi dengan mengulang kata-kata klien dengan menggunakan kata sendiri. 

f. Mendorong klien untuk terus bicara dengan memberikan dorongan minimal, seperti 

ungkapan (oh ya.., ehmm.., bagus), dan angggukan kepala, acungan jempol dan lain-lain. 

Supervision of Peer Counselors 

Kegiatan pelayanan peer counseling harus dilakukan dengan pengawasan secara terus menerus. 

Kegiatan pengawasan ini merupakan hal penting bagi konselor sebaya. Dengan pengawasan dapat 

menciptakan kesempatan bagi konselor sebaya untuk mengatasi kekhawatiran tentang fungsi dan 

perananannya, serta memberikan umpan balik, dukungan dan dorongan dari Guru Bimbingan dan 

Konseling. Menurut Keller 1999 ( Jhon Bunyan: 2002) fungsi pengawasan adalah ;  

1. Memberikan kesempatan untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman konselor teman sebaya 

dan kemajuan yang telah dicapai. Termasuk diskusi yang berfokus pada peran konselor sebaya, 

fungsi dan persepsinya. 

2. Membahas dan mengeksplorasi masalah kritis seperti etika untuk menentukan batasan bagi 

konselor sebaya dalam menjalankan peran dan fungsi konseling. 

3. Membahas prosedur rujukan yang efektif untuk membantu konselor sebaya untuk mengenali 

kapan isu dan bidang masalah berada di luar cakupan training mereka dan kemampuan untuk 

menetapkan batasan yang jelas sehubungan dengan peer counseling 

4. Menyediakan informasi umum, untuk mendiskusikan training tambahan yang berfokus pada 

pengembangan keterampilan yang lebih jauh. 

5. Memberikan dukungan pada konselor sebaya dengan kegiatan konseling dan kegiatan lainnya. 

6. Menerima umpan balik dari supervisor yan berkaitan dengan peer counseling program. 

Evaluation of The Peer Counselor 

Setelah selesainya kegiatan peer counseling yang dilakukan oleh konselor sebaya, selanjutnya 

dilakukan evaluasi oleh konselor sekolah atau Guru BK,serta melakukan follow up (tindak lanjut) 

terhadap kegiatan peer counselingyang dilakukan Kegiatan evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa 

cara antara lain: 

1. Meminta konselor sebaya menyampaikan laporan  secara lisan atau tulisan secara periodik 

misalnya tiga minggu sekali, satu kali sebulan, sesuai dengan kesepakatan. 

2. Mengamati perubahan yang dialami oleh konseli sebaya (jika konselor sekolah mengetahui) 

3. Memberikan format isian tentang pengalaman konseli sebaya setelah menjalani kegiatan peer 

counseling. Kemudian kegiatan supervisi dapat dilakukan dengan cara: 

a. Memantau berjalan tidaknya proses konseling 

b. Mendorong konselor sebaya melakukan peer counseling 

c. Melayani konselor sebaya jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. 

Sementara menurut Jhon Bunyan (2002: 56) evaluasi peer counseling berfokus pada 3 bidang yaitu 

penilaian dari ; 1 Efeknya terhadap teman konselor sebaya itu sendiri, 2. Integrasi keterampilan dan 

pengetahuan yang digunakan dalam proses konseling sebaya, 3 Hasil peer counseling dan efeknya 

pada institusi/sekolah. Evaluasi sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya evaluasi 

dapat didakan perbaikan untuk pelaksanaan layanan peer counseling ini ke depannya. 
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Kesimpulan 

Melihat pada betapa pentingnya peer counseling untuk dilaksanakan di sekolah. Maka sudah 

seharusnya sekolah menengah untuk mengembangkan peer counseling di sekolah secara efektif 

dengan mempedomi pada 4 pilar yaitu : 1. Sekolah harus mengembangkan seleksi dengan 

menetapkan kriteria calon konselor peer counseling. 2. Calon konselor harus diberi training terkait 

dengan cara berkomunikasi dan keterampilan dasar  konseling, 3. Guru Bimbngan dan Konseling di 

sekolah harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan  peer counseling yang dilakukan 

konselor teman sebaya. 4. Guru Bimbingan dan Konseling juga harus mengevaluasi kegiatan  peer 

counseling yang dilaksanakan konselor teman sebaya.  
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Abstract  
The distribution of some tests on social media which obtained freely and easily 

by people can be used by anyone, anywhere, and anytime in millennium era. 

The test is not necessarily scientific and the results can’t be trusted and / or can’t 

be used for granted. The impact that can occur after following a test is the 

possibility of children who tend to be too confident (but not necessarily 

appropriate); on the contrary, children tend to feel slumped and depressed. 

This should be prevented by various part such as parents, teachers, counselor, 

and the community to avoid unexpected possibilities. To that end, the 

competent parties need to care and develop tests either in the form of 

adaptation or re-standardization of the test so as to get a good psychological 

test and can be used for the community. 
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Abstract  
The study is aimed at: 1) Students’ emotional intelligence profile (self- 

awareness, managing emotion, self- motivation, empathy and handling 

relationship with others). 2) Students’ emotional intelligence difference based 

on gender. The study applies descriptive quantitative approach, involving 

students in senior high school in Padang City as study subjects counted 903 

persons. Using inventory and rating scale as the research instruments. 

Descriptive statistics and t-test are used to analyze research data. The research 

finding that the students’ emotional intelligence profile by less and very low 

categories; and as the same as for their dimensions and no difference in 

students’ emotional intelligence based on gender. Referring to the research 

findings, it is recommended: 1) to the future researcher to developing a model 

counseling that effectiveness to enhancing students’ emotional intelligence; 2) to 

educators to apply the model under study for enhancing students’ emotional 

intelligence in the effort to improve their performance.  

 

Keywords: Emotional Intelligence, Students, Developmental Counseling. 
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Pendahuluan 

Makalah ini ditulis sebagai salah satu upaya diseminasi salah satu hasil “Penelitian Produk 

Terapan (PPT tahun pertama) dengan tujuan memperoleh data kecerdasan emosi pesrta didik SMAN 

kota Padang sebagai dasar untuk analisis kebutuhan peserta didik akan model bimbingan kecerdasan 

emosi. Kecerdasan emosi dimaksud dalam penelitian adalah kecerdasa emosi yang dipopulerkan 

oleh Goleman  1995, ( Helma, 2001 : 23-25) dengan bukunya yang berjudul  Emotional  Intellgence: 

Why It can Matter More than IQ dan  buku yang ditulisnya pada tahun 1998 dengan judul  Working 

With Emotional Intelligence.. dalam buku tersebut dia menjelaskan bahwa kecerdasan  emosi 

merupakan salah satu kecerdasan yang perlu dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan  

termasuk di dunia pendidikan selain IQ. Sehubungan dengan ini Goleman (1995: 61)  menjelaskan 
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bahwa kecerdasan emosi sebagai sumber keunggulan seseorang , sebab konsep emosi sebagai suatu 

sumber daya internal dalam diri seseorang yang mendorong untuk berperilaku dalam rangka 

memperoleh keberhasilan hidup. Bahkan ia mengatakan bahwa: “ diantara keduanya  emotional 

intelligence (EI) dan IQ, EI menambahkan jauh lebih banyak memberikan sifat-sifat yang membuat 

manusia lebih manusiawi dan merupak faktor non-intelectual yang dapat memberikan sukses dalam 

menjalani hidup.. Kecerdasan emosi dimaksud adalah: 1) kesadaran diri (self-awareness), 2) 

mengelola  emosi ( managing emotion or Self-regulation), 3) memotivasi diri sendiri ( motivating one 

self ), 4) mengenali emosi orang lain ( recognizing emotion in other or empathy), 5) membina 

hubungan dengan orang lain ( handling relationship with other)). 

Demikian pentingnya EI dalam mencapai keberhasilan hidup  memberikan harapan dan 

optimisme baru dalam dunia pendidikan  karena Ei tidak begitu banyak dipengaruhi oleh faktor 

keturunan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku pendidikan  (orang tua, guru, konselor, 

untuk melanjutkan apa yang disediakan oleh alam, agar individu (peserta didik) memperoleh 

kesempatan lebih besar untuk memperoleh kerhasilan. ( Shapiro, 1997 : 10). Jadi EI dapat dilatihkan 

dan diupayakan untuk tumbuh dan berkembang pada diri seseorang termaasuk peserta didik. 

Latar Belakang 

Penelitian ini dilatar  belakangi  kenyatan bahwa tidak semua peserta didik lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) beruntung melanjutkan ppendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan ketidakmampuan mereka  baik secra akademik maupun ekonomis yang mendorong 

mereka untuk terus terjun ke dunia kerja. 

Terdapat tolok ukur baru dalam dunia kerja, dimana kita dinilai tidak hanya berdasarkan tingkat 

kepandaian atau pengalaman saja, tetapi juga berdasarkan seberapa baik kita mengelola diri sendiri 

dan berhubungan dengan orang lain. 

Disamping itu globalisasi menuntut agar warga negara, baik di negara maju maupun negara 

berkembang, untuk mendapat pendidikan yang lebih baik agar dapat memperoleh kompetensi yang 

diperlukan untuk bersaing. Sehubungan dengan ini Davis & Meyer (2000 : 4) mengatakan bahwa 

fondasi ekonomi kita sekarang sudah berubah secara dramatis, demikian pula halnya dengan aturan-

aturan yang kita miliki tentang kekayaan.  Modal manusia berupa  kecerdasan dan kepandaian, serta 

daya temu ilmu pengetahuan dan pengalaman, merupakan mata uang bagi kekayaan masa depan. 

Mencermati pendapat Meyer di atas,  manusia  seperti apakah yang mampu bertahan hidup 

menghadapi tantangan di masa depan? 

Sehubungan dengan ini Goleman 1996,(Helma, 2013 :3 ) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 

sebagai sumber keunggulan seseorang. Sebab konsep emosi sebagai suatu sumber daya internal 

dalam diri seseorang yang mendorong untuk berprilaku dalam rangka memperoleh kelangsungan 

hidup. Bahkan ia mengatakan bahwa “ di antara keduanya (kecerdasan emosi (EI) dan IQ),  

kecerdasan emosi  (EI) menambahkan jauh lebih banyak sifat-sifat yang membuat kita lebih 

manusiawi. 

Berkaitan dengan pentingnya EI dalam mencapai keberhasilan dalam kehidupan, termasuk dalam 

dunia Pendidikan, sekarang ini telah berkembang tolok ukur baru dalam menilai keberhasilan 

seseorang, selain keterampilan dan pengalaman, pengelolaaan emosi merupakan tolok ukur yang 

dipertimbangkan bahkan menentukan.  Disamping itu  Shapiro  (1997: 4-6) mengatakan bahwa , … 

penelitian-penelitian sekarang menemukan bahwa keterampilan sosial dan emosional ini mungkin 

bahkan lebih penting bagi keberhasilan hidup ketimbang kemampuan intelektual. Dengan kata lain, 

memiliki EQ yang tinggi mungkin lebih penting dalam mencapai keberhasilan dari pada IQ  yang 

tinggi.  Penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial dapat dianggap sebagai salah satu penyebab 

rendahnya EQ, yang berakibat menurunnya prestasi kerja. 
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Sementara itu Goleman (1999:7) mengatakan bahwa peran IQ dalam keberhasilan di dunia kerja 

hanya menempati posisi kedua sesudah kecerdasan emosi dalam menentukan peraihan prestari 

puncak dalam pekerjaan --- apapun pekerjaan itu. 

Demikian telah dipaparkan akan pentingnya EI dalam mmencapai keberhasilan hidup, 

memberikan harapan dan optimisme baru dalam dunia pendidikan. Dikatakan demikian karena EI 

tidak begitu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan sehingga memberikan kesempatan 

bagi pelaku pendidikan (orang tua, guru, konselor),  untuk melanjutkan apa yang telah disediakan 

oleh alam, agar individu (peserta didik) memperoleh peluang lebih besar untuk memperoleh 

keberhasilan (Shapiro, 1997:10). Dengan demikian EI dapat dilatihkan dan diupayakan untuk 

tumbuh dan berkembang pada diri seseorang, termasuk peserta didik. Sehubungan dengan ini, 

Cooper (1999:Li) mengatakan bahwa:” scientists now consider EQ a learnable intelligence, one wich can be 

developed and improved at any time and any age”. Jadi EQ sebagai kecerdasan  yang dipelajari dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan kapan saja dan pada usia berapa saja. Dalam hal ini termasuk EQ 

peserta didik. 

Pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan jenis intervensi manakah yang efektif untuk 

mengembangkan kecerdasan emosi peserta didik?  Sehubungan dengan ini, Sandoval (1993: 196) 

mengemukakan bahwa intervensi berarti mendorong  terjadinya perubahan atau timbulnya sesuatu 

yang baru mengenai hubungan yang sedang berlangsung antara orang dewasa dan anak. Selanjutnya 

Sandoval mengemukakan bahwa intervensi dapat diklasifasikan menjadi tiga kelompok, yaitu 

intervensi yang bertujuan mengubah: cara dan materi mengajar; persepsi diri dan pemahaman diri; 

lingkungan atau sistem di mana individu menjalankan fungsinya. 

1. Intervensi yang diarahkan pada upaya mengubah cara dan materi mengajar atau prilaku individu 

di dalam kelas. Jenis intervensi ini berpusat pada pengajaran di dalam kelas yang tujuannya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dan memperbaiki prilakunya di dalam kelas. Intervensi 

ini disebut curriculum-based intervension; sifatnya lebih kuratif dan akademis. Intervensi ini lebih 

mendukung proses pembelajaran dan pelatihan  yang terkait dengan mata pelajaran.  

2. Intervensi yang di arahkan pada upaya mengubah persepsi dan pemahaman diri individu  

melalui bentuk-bentuk terapi atau konseling. Jenis internvensi ini   berorientasi pada individu, 

didasarkan pada bakat, sikap dan minat, dengan tujuan utamanya meningkatkan kualitas persepsi 

diri dan pemahaman diri melalui berbagai terapi dan konseling. Intervensi ini tidak semata-mata 

dilakukan untuk penyembuhan, tetapi juga sebagai prevensi dan pengembangan. Intervensi ini 

memberikan kemungkinan pada individu untuk membangun dan mengembangkan 

kepribadiannya. (Sandoval, 1993:196 ) 

3. Intervensi yang di arahkan pada pengubahan lingkungan atau sistem, di mana individu harus 

melakukan fungsinya (keluarga, tempat bekerja, teman sebaya). Intervensi ini  terutama ditujukan 

pada berbagai kebijakan ditempat kerja, iklim keluarga yang harmonis pengarahan pemilihan 

teman,  peningkatan keterampilan hubungan sosial dan sebagainya. 

Penelitian ke arah tersusunnya model konseling perkembangan ( yang selanjutnya disingkat 

MKP) yang efektif untuk membantu para karyawan/pekerja mengembangkan kecerdasan emosinya  

perlu segera dilakukan mengingat para pekerja Indonesia sedang berada pada situasi yang makin 

rumit dan penuh dengan berbagai tantangan akibat krisis yang multidimensi. 

Metodologi Penelitian 

Tujuan utama yang ingin diperoleh melalui penelitian ini  adalah untuk menemukan “Model 

pengembangan kecerdasan emosi berbasis konseling perkembangan yang efektif meningkatkan 

kecerdasan emosi peserta didik sekolah menengah, dengan pendekatan  penelitian dan 

pengembangan (research and development ) melalui empat tahap kegiatan;1) tahap studi 

pendahuluan, 2) tahap perencanaan model, 3) tahap pengembangan model, dan 4) validasi model ( 

Gall, & Borg, 2003 : 569 ) (dielaborasi dan dimodifikasi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada 

fishbone diagram berikut. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang pada sejumlah SMAN yang tersebar di delapan 

Kecamatan. Populasi penelitian ini peserta didik SMAN di Kota Padang , dengan teknik sampling: 

Area purposive random sampling. Penelitian melibatkan 903 orang yang akan diungkap kecerdasan 

emosinya menggunakn inventori berupa Skala Kecerdasan Emosi (SKE). Adapun cara menghitung 

skor skala kecerdasan emosi (SKE) yaitu dengan menentukan klasifikasi kategori sesuai dengan 

penggolongan yang telah ditetapkan kriterianya, diantaranya. 

Golongan A (sangat tinggi) dengan menduduki persentil 90 ke atas, Golongan B ( tinggi) dengan 

menduduki persentil 70 – 89, Golongan C ( cukup) dengan menduduki persentil 30 – 69, Golongan D 

( rendah) dengan menduduki persentil 10 – 29, Golongan E ( sangat rendah) dengan menduduki 

persentil < 10. 

Inilah dasar yang digunakan dalam pengolahan data penelitian untuk mengungkap tujuan 

penelitian perantara. Sedangkan untuk melakukan uji efektifitas model pengembangan kecerdasan 

emosi berbasis konseling perkembangan  dilakukan melalui  ANCOVA Ferguson, 1976 ( Helma, 

2013)  dengan notasi sebagai berikut: 
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Grafik 1. Data Keseluruhan 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi peserta didik secara umum, 

hanya satu orang (0,11%) yang memiliki kecerdasan emosi sangat tinggi (klasifikasi A), empat  orang 

(0,44%) memiliki kecerdasan emosi tinggi ( klasifikasi B), sebanyak 188 orang (20,83%) memiliki 

kecerdasan emosi cukup/sedang (klasifikasi C),   450 orang (49,83 %) memiliki kecerdasan emosi 

rendah ( klasifikasi D), dan sebanyak 260 orang (28,79%) kecerdasan emosi mereka tergolong sangat 

rendah. 

 

Grafik 2. Aspek Mengenal Emosi 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi  peserta didik dalam aspek 

mengenal emosi, sebanyak 42 orang (4,65%) i sangat tinggi (klasifikasi A), 371  orang (41,09%) tinggi ( 

klasifikasi B), sebanyak 429 orang (47,51%) memiliki kemampuan mengenal emosi cukup/sedang 

(klasifikasi C), 43 orang (4,76 %) memiliki kemampuan mengenal  emosi rendah ( klasifikasi D), dan 

sebanyak 18 orang (1,99%) kemampuan mengenal  emosi mereka tergolong sangat rendah. 
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Grafik 3. Aspek Mengelola Emosi 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi  peserta didik dalam aspek 

mengelola emosi, hanya satu orang (0,11) dari mereka memiliki kemampuan mengelola emosi yang 

sangat tinggi (klasifikasi A), 40 orang (4,43%) tinggi (klasifikasi B), 330  orang (36,54%) cukup ( 

klasifikasi C), sebanyak 214 orang (23,70%) memiliki kemampuan mengelola emosi cukup/sedang 

(klasifikasi D), 318 orang (35,22 %) memiliki kemampuan mengelola  emosi rendah ( klasifikasi D), 

dan sebanyak 318 orang (35,18) kemampuan mengelola  emosi mereka tergolong sangat rendah. 

 

Grafik 4. Data Aspek Motivasi Diri (C) 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi  peserta didik dalam aspek 

memotivasi diri sendirii, sebanyak 34 orang (3,77%) dari mereka memiliki kemampuan memotivasi 

diri sendiri  sangat tinggi (klasifikasi A), 119 orang (13,18%) tinggi (klasifikasi B), 363  orang (40,20%) 

cukup mampu memotivasi diri ( klasifikasi C), sebanyak 209 orang (23,15%) memiliki kemampuan 

memotivasi diri yang rendah (klasifikasi D),dan sebanyak 178 orang (19,71 %)  kemampuan 

memotivasi dirimereka yang  sangat rendah. 

 

Grafik 5. Data Aspek Empati (D) 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi  peserta didik dalam hal 

empati, hanya dua orang yang memiliki kemampuan empati terhadap orang lain yang sangat tinggi, 

sebanyak 14 orang (1,55%) dari mereka memiliki kemampuan empati tinggi (klasifikasi B), 134 orang 

(14,84%) kemampuan empatinya cukup (klasifikasi C),sebanyak 219  orang (24,25%) memiliki 

kemampuan empati yang rendah (klasifikasi D),dan sebanyak 534 orang (59,14 %)  kemampuan 

empati mereka  sangat rendah. 
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Grafik 6. Aspek Membina Hubungan dengan Orang Lain (E) 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kecerdasan emosi  peserta didik dalam hal 

membina hubungan dengan orang lain, hanya satu orang yang memiliki kemampuan tersebut yang 

sangat tinggi, sebanyak 4 orang (0,44%) dari mereka memiliki kemampuan membina hubungan 

dengan orang lain yang tinggi (klasifikasi B), 188 orang (20,82%) kemampuan membina 

hubunganmereka  cukup (klasifikasi C),sebanyak 450  orang (49,84%) memiliki kemampuan 

membina hubungan yang rendah (klasifikasi D),dan sebanyak 260 orang (28,79 %)  kemampuan 

empatimembina hubungan dengan orang lain yang  sangat rendah. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Secara umum kecerdasan emosi siswa sekolah mengengah atas berada di klasifikasi rendah dan 

sangat rendah mencapai 8,2% dari sampel. 

2. Ditinjau dari aspeknya diperoleh hasil yang hampir sama yaitu kecerdasan emosi mereka 

sebagian besar terdapat pada klasifikasi rendah dan sangat rendah kecuali pada aspek mengenal 

emosi, hal yang sangat memprihatinkan adalah pada aspek empati, dan membina hubungan 

dengan orang lain, lebih dari 78% dari mereka memiliki kualifikasi rendah dan sangat rendah. 

3. Berdasarkan temuan di atas perlu buat model bimbingan peningkatan kecerdasan emosi 
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Abstrak 
Tujuan penelitian pada tahun pertama ini adalah untuk menghasilkan Prototype 

Konseling Kontemporer sebagai Model Intervensi Penderita ODHA. Secara 

lebih khusus, model konseling kontemporer bertujuan untuk mem–format 

sebuah intervensi psikologis bagi penderita ODHA secara komprehensif–

developmental, kontinu, berbasis medis, psikologis, social-budaya, dan religius-

spritual.Manfaat Konseling Kontemporer, memberikan kesempatan kepada 

penderita ODHA untuk memahami berbagai informasi yang benar tentang 

HIV–AIDS dan kondisi dirinya, membangun kekuatan mental untuk melawan 

stigma yang berkembang selama ini tentang penderita ODHA, 

mengembangkan hidup yang lebih berkualitas, karena tidak semua penderita 

ODHA harus berakhir dengan kematian. Mempertebal Keimanan dan 

Ketaquwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina sikap hidup yang 

optimis. Responden penelitian ini terdiri dari Pemuka masyarakat, Pemuka 

agama, Kader HIV-AID, Konselor HIV-AIDS. Metode pengumpulan data 

digunakan angket, wawancara, dan observasi. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis diskriptif-interpretatif. Untuk membangun prototype 

konseling kontemporer digunakan analisis uji kevalidan dengan uji judgement–

expert. 
 

Keywords:Konseling Kontemporer, Penderita ODHA 
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Pendahuluan  

Perkembangan HIV–AIDS di Bali menunjukan peningkatan yang demikian fantastis,  bahkan 

tidak saja menyerang penduduk di perkotaan namun telah sampai kepelosok pedesaan(Divayana, 

2015; Arsani, 2013). Jika sebelumnya kasus HIV–AIDS tampak terkonsentrasi di perkotaan pada 

kelompok-kelompok resiko tinggi (seperti; PSK atau pekerja seks komersial), tetapi saat ini telah 

menyerang masyarakat umum di pedesaan. Penyebaran virus HIV–AIDS bagi yang terjangkit dalam 

istilah medis disebut sebagai pasien ODHA atau orang dengan HIV–AIDS(ORLEAN, 2016). ODHA 

di Bali semakin meningkat jumlahnya dan semakin tinggi penyebaranya kearah pedesaan akibat 

kerentanan masyarakat desa terhadap HIV–AIDS melalui transmisi seksual relative tinggi(Lestari, 

mailto:profdarsana@yahoo.com
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2013). Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, eskalasi budaya seks 

bebas, hiburan malam masuk ke daerah pedesaan(Septianingsih, 2012).Sehingga mengakibatkan 

ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana social-ekonomi karena kebutuhan hidup 

semakin kompleks. 

Konseling merupakan proses layanan tatap muka yang dilakukan oleh seorang yang disebut 

konselor dengan tujuan membantu  klien (konseli) mengatasi pemecahan masalahnya agar dapat 

terpecahkannya masalah yang dialami oleh konseli(Luddin, 2010; Sudrajat, 2008).Tujuan Konseling, 

sebagaimana diungkapkan oleh (Corey, 2008)adalah membantu individu dalam mengentaskan 

masalah, dengan menyediakan kondisi-kondisi yang memudahkan konseli untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih efektif dan 

produktif(Luddin, 2010).Tujuan konseling untuk seorang individu berbeda dari tujuan konseling 

untuk individu lainnyahal ini dikarenakan masalah yang individu alami berbeda dengan individu 

lainnya, masalah ini bersifat unik, beragam jenis dan berbeda sangkut pautnya, berbeda factor 

penyebabnya, oleh karenanya layanan yang diberikan juga berbeda.Untuk menumbuhkan 

kepercayaan konseli terhadap konselornya, paling tidak asas kerahasiaan, keterbukaan, kerelaan, dan 

kekinian harus dijaga dan dilaksanakan secara professional oleh konselor. Beberapa data lapangan 

yang dikumpulkan, ternyata penderita ODHA tidak efektif disembuhkan secara medis saja 

melainkan secara psikologis mereka sangat terbantu penyembuhanya(HIDRASARI, 2010). 

Berbagai pendekatan konseling yang ada, maka dalam konseling kontemporer secara minimal 

terakumulasi Konseling dengan pendekatan: Eksistensial–Humanistik, Analisis Transaksional, 

Konseling Rational Emotf, dan Konseling Realitas. Penderita ODHA adalah klien yang memiliki 

multi karakteristik, oleh karenanya satu pendekatan tentu tidak akan cukup dijadikan layanan 

pendampingan jika pada sesi-sesi konseling berjalan sering klien berubah dengan cepat karena 

sensitivitas yang dialami(Sarikusuma, Hasanah, & Herani, 2012). Maka konsep-konsep utama yang 

bisa dilaksanakan dalam konseling sebagai standard minimal, adalah penciptaan kesadaran diri 

klien, kebebasan, tanggungjawab dan belajar mengelola kecemasan, menciptakan makna hidup(R. D. 

Astuti, Nashori, & Kumolohadi, 2011). Sedangkan langkah penanganan penderita ODHA adalah: a) 

memberikan pendampingan secara psikologis pada penderita ODHA dan memberikan kesempatan 

untuk membuka diri dan bertindak sesuai dengan kemampuanya, b) menyadari sepenuhnya dengan 

keaadaan sekarang, c) Memilih hidup saat sekarang(A. Astuti & Budiyani, 2008). 

Penderita ODHA pada umumnya orang yang kehilangan rasa “ada”nya sehingga konseling 

kontemporer membantunya untuk dapat kembali pada kemampuanya yang hilang.Corey (2008) 

mengkatagorikan dari 8 model konseling dan psikoterapi, menjadi 3 katagori sebagai berikut.a) 

Katagori pertama adalah, pendekatan psikodinamika yang berlandaskan pada pemahaman, motivasi 

tak sadar, serta rekonstruksi kepribadian, dan merupakan terapi psikoanalitik(Sose, Widodo, Kep, & 

KMB, n.d.). b) Katagori kedua adalah, terapi-terapi yang berorientasi eksperiensial dan relasi yang 

berlandaskan psikologi humanistic, meliputi terapi-terapi eksistensial, terapi clientcentered, dan terapi 

gestalt(Lahmuddin, 2012). c) Katagori ketiga adalah, terapi-terapi yang berorientasi pada tingkah 

laku, rasional-kognitif dan “tindakan”, yang mencakup analisis transaksional, terapi-terapi tingkah 

laku, terapi rasional-emotif dan terapi realitas(Sianipar & Endang, 2015). 

Ciri konseling kontemporer sebagai layanan pendampingan penderita ODHA adalah: 

Comprehensive-developmental Counselingyang berlandaskan pada: (a) data base (rekam data) konseli 

secara keseluruhan. Konseling terlaksana dengan baik, jika berbasis pada rekam data secara 

komprehensif tentang konseli. Data yang comprehensivemeliputi data konseli secara individual 

(medis, psikologis) dan lingkungan-soaial. , (b)Dilaksanakan secaracollaboration professionaladalah; 

pelaksanaan pendampingan dilakukan secara kolaboratif antara ahli (konselor dan psikolog, dokter 

dan para medis, pakar/praktisi lingkungan-spiritual-religius). Pelaksanaan kolaborasi dilakukan 

dalam bentuk sharing dengan tetap menjunjung etika kerahasiaan dalam konseling, sehingga dapat 

dipikirkan model intervensi yang efektif. Konseling collaboration professionalmengutamakan 
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pendampingan secara face to face relationship, bersifat berkesinambungan. Karena penderita ODHA 

secara personal adalah “tidak percaya pada siapapun” termasuk pada dokternya(Yudikindra, 2014). 

(c)Konvergensi model intervensi.Konseling konvergensi model, adalah pelaksanaan konseling dapat 

ditempuh dengan berbagai model seperti: model eksistensialhumanistik, model konseling client-

centered, model konseling realitas, seuai dengan karakteristik dan sesitivitas penderita ODHA. Serta 

dapat menggunakan konvergensi teknik seperti: bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan 

konseling individual.  

Model-model Kons. Kontemporer Konseling dan psikoterapy semakin dihargai sebagai alat 

eksplorasi diri untuk membantu orang-orang yang tidak sakit saja melainkan juga orang-orang 

normal dalam merealisasi segenap potensinya secara penuh. Corey (2008) mengkatagorikan dari 8 

model konseling dan psikoterapi, menjadi 3 katagori sebagai berikut. 

a. Katagori pertama adalah, pendekatan psikodinamika yang berlandaskan pada pemahaman, 

motivasi tak sadar, serta rekonstruksi kepribadian, dan merupakan terapi psikoanalitik. 

b. Katagori kedua adalah, terapi-terapi yang berorientasi eksperiensial dan relasi yang berlandaskan 

psikologi humanistic, meliputi terapi-terapi eksistensial, terapi clientcentered, dan terapi gestalt.  

c. Katagori ketiga adalah, terapi-terapi yang berorientasi pada tingkah laku, rasional-kognitif dan 

“tindakan”, yang mencakup analisis transaksional, terapi-terapi tingkah laku, terapi rasional-

emotif dan terapi realitas.  

Dari tiga katagori di atas Patterson (dalam Corey, 2008) mengatakan tidak ada pertentangan yang 

mendasar antara terapi tingkah laku dengan terapi yang berorientasi pada hubungan. Lebih lanjut 

dikatakan terapi tingkah laku maupun terapi hubungan sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip 

belajar. Hanya saja terapi tingkah laku menggunakan suatu pendekatan yang lebih sempit, yaitu 

menekankan pengkondisian, sedangkan terapi yang berorientasi pada hubungan menggunakan 

suatu pendekatan yang lebih luas berlandaskan pendekatan belajar-sosial. Lebih lanjut Wrenn (1973) 

menjelaskan dalam konseling kontemporer, seorang konselor “tidak harus mempraktikan 

pendekatan yang satu dan menolak pendekatan yang lain”. Lebih luas Wrenn mengatakan, terapi 

yang berorientasi pada hubunganbisa memberikan sumbangan untuk menentukan tujuan-tujuan 

yang bermakna dalam konseling, sedangkan terapi atau pendekatan behavioral (tingkah laku) bisa 

menyumbangkan metodologi-metodologi untuk menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku 

dan sikap yang diinginkan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut; konseling kontemporer 

adalah konseling yang berlandaskan pada konvergensi model-model konseling. Terkait dengan 

karakteristik penderita ODHA maka model-model konseling yang cocok diterapkan dalam konseling 

kontemporer adalah: model konseling existensialhumanistic, model konseling client-centered, model 

konseling realitas. 

Model Konseling existensialhumanistic merupakan model konseling yang berlandaskan kebutuhan 

akan pendekatan subyektif yang berlandaskan suatu pandangan yang lengkap mengenai apa artinya 

menjadi “manusia”, dan existensialhumanistic menekankan pentingnya suatu pernyataan filosofis 

mengenai apa artinya menjadi “pribadi”(Dainuri, 2014). 

 Model Konseling Client-Centered, merupakan model konseling yang berlandaskan pada 

sumbangan yang unik dengan memberikan konseli mengambil sikap aktif dan memikul 

tanggungjawab untuk mengarahkan dirinya(Rahman & Nurhayati, 2006). 

Model Konseling realita, adalah model konseling yang dirancang untuk menangani remaja-remaja 

di lembaga-lembaga rehabilitasi, juga digunakan sebagai konseling perkawinan. Model konseling ini 

berlandaskan pada saat sekarang, menekankan kekuatan pribadi, dan pada dasarnya merupakan 

jalan dimana konseli bisa belajar tingkah laku yang lebih realistis. 

a. Konvergensi model-model konseling yang sesuai dengan karakteristik penderita ODHA 

diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut: 
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b. Konseli lebih menyadari diri, bergerak ke arah kesadaran yang lebih penuh atas kehidupan 

batinya. 

c. Konseli menerima tanggung jawab yang lebih besar atas siapa dirinya, menerima perasaan-

perasaan sendiri, menghindari tindakan menyalahkan lingkungan dan orang lain atas keadaan 

dirinya, dan menyadari bahwa sekarang dia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukanya. 

d. Konseli menjadi lebih berpegang pada kekuatan-kekuatan batin dan pribadinya, menghindari 

tindakan memainkan orang yang tidak berdaya, dan menerima dan mengelola diri untuk 

mengubah kehidupanya sendiri. 

e. Konseli menjadi lebih terintegrasi, menghadapi, mengakui, dan menerima serta menangani 

aspek-aspek dirinya yang terpecah dan diingkari selanjutnya mengintegrasikan semua perasaan 

dan pengalaman ke dalam keseluruhan hidupya. 

f. Konseli belajar mengambil risiko yang akan membuka pintu-pintu ke arah cara-cara hidup yang 

baru serta menghargai kehidupan dengan ketidakpastiannya, yang diperlukan bagi membangun 

landasan untuk hidup lebih baik. 

g. Konseli menjadi lebih mempercayai diri serta bersedia mendorong dirinya sendiri untuk 

melakukan apa yang dipilih untuk dilakukanya. 

h. Konseli menjadi lebih sadar atas alternative-alternatif yang mungkin serta bersedia memilih bagi 

dirinya sendiri dan menerima konsekuensi-konsekuesi dari pilihanya. 

ODHA adalah orang dengan HIV–AIDS. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah 

penyakit yang membuat tubuh sulit untuk melawan penyakit menular. HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS menginfeksi dan merusak bagian dari 

pertahanan tubuh yang merupakan jenis sel darah putih dalam system kekebalan tubuh (Johnson, at 

al; 2011). ODHA bukan saja permasalahanya pada kondisi fisik, melainkan juga mendapat penilaian 

negative secara sosial dan berbagai bentuk diskriminasi dari lingkungan(Paputungan, 2013). ODHA 

dianggap sebagai penyakit kutukan akibat perbuatan menyimpang, karena penyakit ini begitu 

melekat pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti (PSK, Gay, pelaku seks bebas, 

pengguna narkoba suntik)(Sarikusuma et al., 2012). Stigma masyarakat ODHA dianggap sebagai 

pembawa penyakit menular, berbahaya dan mematikan(Shaluhiyah, Musthofa, & Widjanarko, 2015). 

Dan berbagai bentuk diskriminasi dari lingkungan, seperti penolakan dari teman, lingkungan sekitar, 

dan bahkan dari keluarga. Hal inilah yang menyebabkan menambah parah penderitaan dari 

penderita ODHA. Dari assessmen medis, tidak semua penderita ODHA berakhir dengan kematian, 

tergantung dari stadium diteksinya (L. Waters, at al.2012). Berkaitan dengan kondisi inilah, sangat 

besar harapan untuk melaksanakan pendekatan yang lebih intensif kepada penderita ODHA 

disamping pendekatan penyembuhan yang telah berjalan selama ini. 

Metode 

Penerapan Konseling Kontemporer sebagai Model Intervensi Penderita ODHA, mengambil 

populasi di Kabupaten Buleleng. Reduksi populasi digunakan dengan metode purposive sampling. 

Metode purposive digunakan dengan mengacu pada karakteristik khusus penelitian ini pada 

penderita ODHA dan mengambil lokasi pada 16 desa binaan Puskesmas Buleleng I dan 1 Lembaga 

Pemasyarakatan. Kecamatan Buleleng dijadikan sampel karena data statistic Dinkes Provinsi Bali 

(2015) menunjukan jumlah penderita HIV-AIDS paling tinggi dibandingkan kecamatan lainya di 

kabupaten Buleleng.Pada tahun pertama ini peneliti menggunakan responden yang berasal dari 16 

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun responden tersebut terdiri dari 1 tokoh 

agama, 1 tokoh masyarakat, dan 1 kader untuk mewakili setiap desa/kelurahan yang ada di 

Kabupaten Buleleng. Jumlah responden penelitian pada tahun pertama yaitu sebanyak 48 orang. 

Disain/rancangan penelitian ini menggunakan desain penelitian Pengembangan. Rancangan pada 

tahun I, adalah melaksanakan evaluasi (fase penilaian). Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

melakukan serangkaian penelusuran pustaka/bibliografi sehingga menghasilkan kajian pustaka yang 

dapat digunakan sebagai bahan rancangan pengembangan pedoman wawancara dan angket. Setelah 
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terbentuknya kajian pustaka dilanjutkan dengan menyusun instrument untuk mengumpulkan need 

assessment di lapangan, melaksanakan FGD dalam rangka mencari masukan untuk  penyusunan draf 

prototype konseling kontemporer sebagai model intervensi penderita ODHA. 

Teknik analisis data dalam penelitian tahun pertama ini adalah untuk mengetahui validitas model 

konseling kontemporer sebagai intervensi penderita ODHA. Data dianalisis secara deskriptif yaitu 

dengan teknik distribusi frekuensi. Produk dikatakan valid bila sebagian besar validator menilai 

valid. Untuk mengetahui kepraktisan model yang dihasilkan, dilakukan analisis secara deskriptif-

interpretatif. Untuk mengetahui efektivitas model pada uji coba, data dianalisis secara deskriptif-

analitik. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun pertama, diperoleh capaian penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Capaian Penelitian 

No. Kegiatan Hasil 

I Penelusuran dan pengkajian referensi atau 

studi pustaka 

 

1. Menelusuri referensi/bacaan tentang 

konseling kontemporer 

Diperolehnya kajian mengenai model-

model, langkah-langkah atau sintak 

dinamika konseling kontemporer 

sebagai intervensi pada penderita 

ODHA 

2. Mengidentifikasi indikator-indikator 

konseling kontemporer yang digunakan 

sebagai penilaian keberhasilan produk 

yang dihasilkan 

Tersusunnya indikator-indikator 

model konseling kontemporer yang 

digunakan untuk membantu 

memberikan pelayanan (intervensi) 

pada penderita ODHA 

3. Mendiskusikan aspek-aspek atau 

karakteristik orang dengan HIV-AIDS 

Teridentifikasi aspek-aspek atau 

karakteristik orang dengan HIV-AIDS 

II Kegiatan penyusunan instrument  

1. Penyusunan pedoman wawancara Tersusunnya pedoman wawancara 

2. Penyusunan instrument angket Tersusunnya angket tentang 

pelaksanaan konseling terhadap 

ODHA 

3. Penyusunan angket tentang stigma 

ODHA dan faktor-faktor penyebabnya 

 

Tersusunnya angket stigma ODHA 

III Studi lapangan  

1. Mengumpulkan need assessment pada 

penderita ODHA 

Teridentifikasi karakteristik, faktor 

penyebab dan stigma masyarakat 

terhadap penderita ODHA 

2. Wawancara pada para pendamping 

konselor dari unsur medis (staf 

Puskesmas Buleleng I) mengenai 

pelaksanaan konseling pada penderita 

ODHA 

Diperoleh data tentang pelaksanaan 

konseling pada ODHA di Puskesmas 

Buleleng I 

3. Wawancara pada kader, tokoh 

masyarakat, dan tokoh agama mengenai 

pelaksanaan pendekatan yang pernah 

Data tentang pelaksanaan pendekatan 

atau konseling pada ODHA 
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dilakukan misalkan seperti konseling 

IV Expert judgment  

 Analisis instrument angket dan pedoman 

wawancara  

Instrument pedoman wawancara dan 

angket 

V FGD (focus discussion group)  

 Melakukan diskusi ahli dan praktisi untuk 

memberikan penilaian terhadap draf atau 

blueprint 

Blueprint prototype konseling 

kontemporer 

VI Seminar  

 Melakukan verifikasi blueprint prototype 

konseling kontemporer sebagai model 

intervensi penderita ODHA 

Belum dilakukan 

  

Berdasarkan hasil pelaksanaan wawancara yang telah peneliti lakukan pada 16 desa/kelurahan 

yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Buleleng I, diperoleh juga masukan terkait peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap pencegahan HIV-AIDS melalui bahan bacaan. Peneliti 

mewujudkan hal tersebut dalam bentuk modul preventif HIV-AIDS. 

Selama proses pelaksanaan penelitian pada tahun pertama ini tidak ada kendala yang berarti 

kecuali hanya pada saat melakukan koordinasi dengan pemegang wilayah untuk melakukan 

konfirmasi dengan para responden yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader 

dikarenakan kesibukan masing-masing aspek akan tetapi melalui pendekatan yang cukup intensif 

semua bisa ditangani dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun pertama ini merupakan kegiatan studi pustaka terkait 

pemenuhan need assessment. Melalui hasil studi pustaka ini dihasilkan blueprint prototype 

konseling kontemporer sebagai model intervensi penderita ODHA. Kemudian pada tahun 

selanjutnya dirancang pelaksanaan pengembangan model konseling kontemporer sebagai intervensi 

penderita ODHA. 

Kesimpulan  

Penelitian pada tahun pertama dilakukan melalui beberapa tahap seperti penelusuran dan 

pengkajian referensi, menghasilkan studi pustaka terkait model-model, langkah-langkah atau sintak 

konseling kontemporer, indikator-indikator model konseling kontemporer, dan aspek-aspek atau 

karakteristik orang dengan HIV-AIDS. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrument yang 

menghasilkan pedoman wawancara, angket pelaksanaan konseling terhadap ODHA, dan angket 

stigma ODHA. Setelah terbentuk instrumen, dilakukanlah studi lapangan, expert judgment, dan 

terakhir melakukan FGD (Focus Group Discussion). Dari serangkaian tahap pelaksanaan penelitian 

tersebut berjalan dengan baik, dan memenuhi tujuan dari apa yang ingin dicapai pada penelitian 

tahun pertama.  

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian pada tahun pertama ini dapat dibentuk blueprint 

prototypekonseling kontemporer sebagai model intervensi penderita ODHA. Blueprint 

prototypekonseling kontemporer inilah yang nantinya sebagai aspek pendukung dalam pelaksanaan 

penelitian tahap selanjutnya. 

Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan pendekatan yang dilakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup ODHA yakni memberikan pendekatan yang lebih intensif pada 

penderita ODHA. Para pakar kesehatan, praktisi/guru, pakar sosial budaya, dan pakar agama 

diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih intensif lagi melalui model konseling 

kontemporer sebagai intervensi penderita ODHA. Sehingga nantinya dapat membangun kekuatan 

mental untuk melawan stigma yang berkembang selama ini tentang penderita ODHA, 
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mengembangkan hidup yang lebih berkualitas, karena tidak semua penderita ODHA harus berakhir 

dengan kematian. Mempertebal Keimanan dan Ketaquwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina 

sikap hidup yang optimis. 
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Abstract  

Gifted children in life need service programs to develop their own talents. Gifted 

children are those who are identified by professionals possessing extraordinary 

abilities and high achievers. Educational services for gifted children in Indonesia 

are only limited to discourse or only implemented in some schools only. Until 

finally the potential of gifted children do not develop, or the development of gifted 

children is not optimal. Gifted children need to attend special education. Gifted 

children's education should be distinguished from other children. Because gifted 

children need different learning processes. On the basis of that, gifted children 

need to be given guidance and counseling services , with the aim that gifted 

children can increase their potential and develop their talents. 
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 Pendahuluan 

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas yang mampu mengantar Indonesia ke posisi 

terkemuka, atau paling tidak sejajar dengan negara-negara lain pada hakikatnya menuntut komitmen 

akan dua hal, yaitu: (1) Penemu kenalan dan pengembangan bakat-bakat unggul dalam berbagai 

bidang, (2) pemumpukan dan pengembangan kreativitas -yang pada dasarnya dimiliki setiap orang 

tapi perlu ditemu kenali dan dirangsang sejak usia dini (Distianto, 2014; Hassan & Mohd, 2008). 

Seorang anak dikatakan anak luar biasa karena ia berbeda dengan anak-anak lainnya(Gunarsa, 

1991, 2008; Sudono, 2000). Perbedaan terletak pada adanya ciri-ciri yang khas yang menunjukkan 

pada keunggulan dirinya. Namun, ‘keunggulan’ tersebut selain menjadi sebuah kekuatan dalam 

dirinya sekaligus menjadi ‘kelemahan’. Yang dimaksud sebagai kelemahan di sini adalah 

diabaikannya ia sebagai individu yang memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan dirinya(Kleden, 2004; Sutrisno & Putranto, 2005). 

Anak-anak berbakat memiliki potensi yang luar biasa, baik untuk menjadi pribadi yang positif 

ataupun yang negatif (DePorter & Hernacki, 2000; Gunarsa, 1991; Petersen, 2004; Raharjo, 2010; 

Supriyantini, 2010). Hal ini ditentukan oleh penanganan yang mereka pada masa tumbuh kembang, 

baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat di mana dia tinggal. 
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Orangtua dan pendidik seyogyanya menyadari pentingnya pengenalan tanda-tanda anak 

berbakat(BALI, n.d.; Rosmiati, 2016; Sugiarmin, n.d.), dengan demikian bisa menentukan pendekatan 

apa yang tepat dan bagaimana cara menerapkan pada pola didik anak yang bersangkutan. 

Anak berbakat dikategorikan sebagai berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak-

anak lainnya(Ade Sessiani, 2007; Agustina, 2014). Perbedaan terletak pada adanya ciri-ciri yang khas, 

yang menunjukkan pada keunggulan dirinya. Anak berbakat setidaknya memiliki tiga ciri-ciri 

khusus, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan pengikatan diri atau 

tanggung jawab terhadap tugas (Renzulli & Reis, 1991). Ini merupakan sebuah kelebihan yang 

dimiliki oleh anak berbakat. Namun kelebihan tersebut juga menimbulkan kelemahan. Salah satu 

dari kelemahan tersebut adalah tidak bisa diberikan pendidikan yang sama dengan yang diterima 

oleh anak pada umumnya (Gunarsa, 2008). 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 

bahwa: "warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus" (Pasal 5; ayat 4). Ini mengisyaratkan bahwa perbedaan kemampuan yang 

dimiliki anak berbakat membuat mereka perlu mendapatkan pendidikan yang berdiferensiasi dari 

anak lainnya. Di samping itu juga dikatakan bahwa "setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya" (pasal 12; ayat 1b). Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata anak pada 

umumnya, pemberian pelayanan pendidikan yang ‘disetarakan’ dengan standar umum (reguler) 

hanya akan membuat potensi anak-anak berbakat ini tidak terkembangkan secara optimal. Pada 

akhirnya anak-anak ini justru rentan pada kegagalan dalam hidup mereka, menjalani pekerjaan atau 

karir yang tidak sesuai dengan ekspektasi pada mereka (Sivevska, 2010). Salah satu bentuk sistem 

pendidikan yang dapat memfasilitasi kebutuhan khusus anak-anak ini adalah pendidikan inklusi. 

Konsep inklusi mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah 

terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Mangunsong, 2011). 

Sekolah yang melayani anak normal dan anak berkebutuhan khusus tentu tidak diselenggarakan 

secara sembarangan( Khoiriyah, 2013; Widiastuti, 2014). Perlu adanya pengetahuan dan kemampuan 

dari segenap personel sekolahnya mengenai strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran secara 

umum, khusus, dan individual (Johnson & Miriam, 2003). Setiap personel sekolah tersebut, termasuk 

konselor sekolah (guru BK) mampu menghargai pluralitas perbedaan individual dalam memberikan 

pelayanan pendidikan (Villalba, Akos, Keeter, & Ames, 2007; Wade, 1997). Terutama jika mengingat 

bahwa paradigma layanan yang diberikan oleh konselor sekolah harus ditujukan pada seluruh siswa 

tanpa terkecuali (komprehensif) (Myrick, 2011). Selain itu konselor sekolah juga bertugas untuk 

memastikan setiap siswa dapat mengembangkan setiap potensi yang ada  pada diri mereka secara 

optimal agar dapat mencapai kemandiriannya , seperti yang telah termaktub dalam Permendikbud 

nomor 111 tahun 2014. Maka sangat penting bagi konselor sekolah untuk menyadari dan memiliki 

pengetahuan tentang bagaimana mereka dapat bekerja dengan anak-anak yang berkebutuhan 

khusus(Brown & Lent, 2004; Reinke, Stormont, Herman, Puri, & Goel, 2011), atau dalam konteks ini 

adalah anak-anak berbakat. Konsep ini dapat dikaji melalui perspektif bimbingan dan konseling 

perkembangan yang premis dasarnya adalah melihat potensi individu sebagai acuan dasar dalam 

pengembangan program dan pemberian layanan yang diberikan oleh konselor sekolah. 

Konsep Keberbakatan 

Keberbakatan merupakan interaksi antara kemampuan umum dan atau spesifik, tingkat tanggung 

jawab terhadap tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi(Seligman & Csikszentmihalyi, 

2014). Definisi menurut USOE (United States Office of Education), anak berbakat adalah anak yang 

dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti 

intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan atau akademik spesifik dan mereka yang 

membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah 

sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya, Hawadi (Utami, 2009). 
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Sedangkan menurut Depdiknas (2003), anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau 

guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki 

kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan 

keterikatan pada tugas yang tergolong baik. 

Dalam seminar Nasional mengenai Alternatif Program Pendidikan bagi Anak Berbakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,Pusat 

Pengembangan Kurikulum dan sarana Pendidikan bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan 

Kreativitas pada tanggal 12-14 November 1981 di Jakarta, Utami Munandar (dalam Asmidir, 2012: 20) 

menyepakati bahwa: “anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang professional diidentifikasi 

sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-

kemampuan yang unggul. Anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang 

berdiferensiasi dan/ atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat merealisasi 

sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun untuk pengembangan diri sendiri”. 

Karakteristik Anak Berbakat 

Cutts dan Mosseley (dalam Asmidir, 2012:23), menyatakan bahwa anak berbakat intelektual selain 

mempunyai keunggulan dalam segi fisik, emosi, dan penyesuaian diri juga memiliki beberapa 

keunggulan dalam bidang intelektual. 

Kemampuan dalam bidang intelektual tersebut adalah kemampuan menggunakan kata-kata 

secara tepat, memiliki perbendaharaan kata yang banyak(Musfiroh, 2014; Patmonodewo, 2000). 

Kemampuan melakukan generalisasi yaitu kemampuan untuk melakukan induksi terhadap elemen-

elemen yang diamati, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan untuk memahami setiap masalah 

yang dihadapi, penalaran yaitu kemampuan untuk melihat hubungan yang logis dan 

menggambarkan kesimpulan yang tepat, kempuan memecahkan setiap masalah yang dihadapi  dan 

yang lain-lainnya(Davis, Kulis, Jain, Sra, & Dhillon, 2007; Pronovost et al., 2006). 

Syamsuar Mochtar (1992 : 20) mengatakan bahwa karakteristik anak berbakat adalah(dalam 

Busono, 2016): 

a. Secara intelektual-akademik anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan 

kemampuan eskalasi berpikir tingkat tinggi atau kritis-analitis-evaluatif, integratif, dan 

original, perfeksionis, berorientasi pada pemecahan masalah, memiliki cara lain dalam 

mengolah dan memahami informasi, luwes dalam berpikir, cepat dalam belajar, rasa 

ingin tahu, menyukai pengalaman baru yang menantang, konsisten terhadap tujuan, dan 

sejenisnya. Anak berbakat juga dicirikan dengan pemilikan kemampuan yang 

multipotensi yang membuka peluang besar bagi dirinya untuk menentukan berbagai 

pilihan atau program pendidikan, namun masalah yang sering muncul adalah 

kebingunggan ketika dihadapkan pada studi lanjutan dan pilihan karir. 

b. Secara sosial anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan kesadaran sosial yang 

mendalam, sensitif terhadap problem orang lain, bertanggung jawab, mudah beradaptasi 

dan diajak berkomunikasi, suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, pandai 

memimpin, dan sebagainya.  

c. Secara emosional, anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan stabilitas emosi yang 

mantab, tidak mudah terpengaruh dan terguncang, konsisten, suka humor, dan 

sebagainya. Namun bila tidak dibimbing secara tepat, kondisi tersebut dalam menjadi 

predisposisi terhadap munculnya konflik, stress, oversensitif sehingga mudah 

tersinggung, tidak tenggang rasa, dan sebagainya. Dalam kaitan ini peran bimbingan 

sangat penting untuk menjamin optimalisasi perkembangan emosional anak.  

Beberapa karakteristik anak berbakat intelektual, yang umum menurut Tuttler, Becker, dan Sausa 

dalam Reni Akbar, (dalam Asmidir, 2012: 24) adalah: 
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1. Ingin Tahu 

2. Tekun dalam mengejar minat dan pertanyaan-pertanyaan 

3. Cepat memahami lingkungan 

4. Kritis pada diri sendiri dan orang lain 

5. Rasa humor tinggi 

6. Peka terhadap ketidakadilan pada perseorangan maupun tingkat yang lebih luas 

7. Pemimpin di banyak area 

8. Tidak mau menerima pernyataan, respond an penilaian yang dangkal 

9. Memahami dengan mudah prinsip-prinsip umum 

10. Seringkali bereaksi dengan lingkungan melalui media dan lainnya daripada dicetak 

dan ditulis 

11. Melihat hubungan-hubungan diantara gagasan-gagasan yang berbeda 

12. Mengangkat banyak gagasandri stimulus yang spesifik 

Davis dan Rimm (1989), menguraikan ciri-ciri anak berbakat dari segi intelektual dan segi 

kepribadian yaitu, dari segi perkembangan mereka lebih cepat daripada anak lainnya. Hal ini tidak 

saja ditunjukkan dalam kemampuan untuk bicara yang dini dan kelancaran penguasaan bahasa yang 

cepat, tetapi juga meningkatkan kecepatan konseptual dari kemampuan berpikir abstrak, sehingga 

anak berbakat tidak hanya mempunyai tingkat penguasaan bicara dan konsepsi yang tinggi dari anak 

seumurnya, tetapi juga mampu membaca pada usia3-4 tahun. Sedangkan cirri kepribadian anak 

berbakat adalah adanya keyakinan diri yang tinggi dan kemandirian yang besar(Wandansari, 2004). 

Anak berbakat intelektual memiliki kontrol internal yaitu control yang berasal dari dalam diri sendiri 

untuk mengatasi kegagalannya secara konstruktif dan berupaya berhasil dengan baik(Kwartolo, 

2010; Wandansari, 2011). Halini berbeda dengan anak lain yang mempunyai control ekternal 

yaitukontrol yang berasal dari luar dirinya. Anak-anak tersebut melihat tugas sebagai berhasil atau 

gagal, tugas sulit atau mudah, guru yang adil atau tidak adil dan jika gagalia akan menyalahkan 

orang lain di luar dirinya. 

Ada beberapa karakteristik anak berbakat dalam mata pelajaran (Saefudin, 2014) yaitu : 

1. Bakat Sains (IPA) 

a. Kepekaan terhadap masalah 

b. Kemampuan untuk mengembangkan gagasan baru 

c. Kemampuan untuk menilai 

d. Kemilitan khusus dan bertahan 

e. Kesiagaan dalam mendeteksi ketidak ajugan (konsisten) 

f. Kemampuan untuk mengkomunikasikan 

g. Keuletan serta sikap mempertanyakan 

2. Bakat Matematika 

a. Fleksibel dalam pengolahan data 

b. Kemampuan luar biasa dalam mengolah data 

c. Ketangkasan mental 

d. Penaksiran yang orisinil 
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e. Kemampuan luar biasa untuk mengalihkan gagasan 

f. Kemampuan yang luar biasa untuk generalisasi. 

3. Bakat Bahasa 

a. Mempunyai ingatan yang luar biasa 

b. Belajar membaca sendiri pada usia dini 

c. Mempunyai pembendaharaan kata yang luas 

d. Mempunyai rasa humor sepertiorang dewasa 

e. Memberikan pendapatnya, apakah diminta atau tidak 

f. Mengajukan beberapa pemecahan untuk masalah yang sama 

4. Bakat IPS 

a. Konseptual lebih maju untuk umurnya 

b. Memiliki gudang pengetahuan yang lebih maju atau sangat spesifik 

c. Menyukai tugas yang sulit atau majemuk 

d. Menentu standar yang tinggi untuk proyek mandiri 

e. Menceritakan atau menulis cerita intuitif 

f. Melihat hubungan yang tidak dilihat orang lain 

g. Menyerap Pengetahuan Dengan Mudah Dan Cepat 

 

Permasalahan Anak Berbakat 

Pemilikan ciri-ciri keberbakatan (kemampuan berpikir tingkat tinggi, kritis, kreativitas, motivasi) 

akan berimplikasi kuat pada munculnya kebutuhan tersendiri bagi anak berbakat  yang berbeda 

dengan anak normal dalam berbagai aspek perkembangan atau bidang kehidupan, baik dalam 

kesehatan mental, pengembangan diri, perkembangan kognitif, prestasi akademik, karir masa depan, 

dan sebagainya (Sudarko, 2011; Wandansari, 2004). Namun, keunggulan potensi tersebut juga dapat 

menjadi predisposisi terhadap munculnya berbagai masalah, sehingga keberbakatan sekaligus 

menjadikan anak rentan terhadap munculnya masalah, terutama bila anak tidak memperoleh 

memperoleh akses dalam pemenuhan kebutuhan sesuai keberbakatannya(Wade, 1997).  

Hal tersebut dipertegas oleh Seagoe (Reni Akbar Hawadi, 1985) bajwa ciri-ciri tertentu dari anak 

berbakat dapat atau mungkin mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu, seperti: 

1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat mengarah ke sikap ragu-ragu (skeptis) dan 

sikap kritis baik terhadap diri maupun lingkungan.  

2. Kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal baru bisa menyebabkan 

anak berbakat tidak menyukai atau cepat bosan terhadap tugas rutin.  

3. Perilaku ulet dan terarah pada tujuan yang sering tampak pada anak berbakat ke 

arah keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan pendapatnya.  

4. Kepekaan dari anak berbakat dapat membuatnya mudah tersinggung atau peka 

terhadap kritik orang lain.  

5. Semangat yang tinggi, kesiagaan mental dan prakarsanya dapat membuatnya kurang 

sabar atau kurang toleran jika tidak ada kegiatan atau kurang tampak kemajuan 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 
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6. Dengan kemampuan dan minatnya yang beragam, anak berbakat membutuhkan 

keluwesan dan dukungan untuk dapat menjajaki dan mengembangkan minat-

minatnya.  

7. Keinginan anak untuk mandiri dalam belajar dan bekerja, kebutuhan kebebasan 

dapatmenimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan diri atau tunduk 

terhadap tekanan orang tua atau teman sebaya. Ia dapat juga merasa ditolak atau 

kurang dimengerti oleh lingkungannya.  

Sementara itu Greenan (1995) dengan mengutip beberapa pendapat ahli lain menegaskan bahwa 

masing-masing siswa berbakat adalah unik dan dapat memiliki satu atau gabungan dari ke empat 

domain bakat, yaitu akademik, artistik, kejuruan, dan interpersonal, umumnya memiliki minat yang 

kuat pada satu atau dua bidang. Secara intelektual maupun kreativitas, mereka mendahului 

kelompok umurnya dan secara emosional mereka mungkin normal atau bahkan mungkin tertunda, 

memiliki motivasi dan kemampuan intelektual atau emosional tinggi namun, bila tidak memperoleh 

bimbingan seperti yang diperlukan, keberbakatan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan 

perkembangan intelektual dan personal. 

Kesimpulan 

Anak berbakat dalam kesehariannya memerlukan sebuah program layanan untuk bisa 

mengembangkan keberbakatan yang dimilikinya. Anak-anak berbakat juga butuh akan pendidikan 

yang khusus untuknya, contohnya pendidikan yang berdiferensiasi. Sebenarnya pendidikan untuki 

anak berbakat harus dibedakan dari anak-anak yang lainnya. Karena mereka butuh proses belajar 

yang beda dari yang lainnya. Salah satu contoh bantuan yang dapat diberikan adalah layanan 

bimbingan dan konseling khusus untuk anak berbakat, guna untuk membantu mereka dalam 

meningkatkan potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan keberbakatan yang dimiliki. 
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