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Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kehadirat Allah subhanahuwataala karena karunia-Nyalah Prosiding Seminar Nasional
Bimbingan dan Konseling dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Profesi Bimbingan dan Konseling di
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di kampus III
Universitas Muhammadiyah Malang atas kerja sama ABKIN Jawa Timur dengan Universitas
Muhammadiyah Malang, UPT. Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas
PGRI Adibuana, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Surabaya
Seminar ini diselenggarakan sebagai langkah awal membuka cakrawala baru dan membawa profesi
Bimbingan dan Konseling menuju persaingan di era MEA dengan kualitas program dan layanan yang
diunggulkan melalui berbagai pemikiran dan paparan hasil penelitian. Seminar Nasional Bimbingan dan
Konseling ini juga digunakan sebagai sarana penggalian inovasi dan tukar pikiran agar profesi BK mampu
memenangkan persaingan secara profesional di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Semoga penerbitan prosiding ini mampu mengembangkan inovasi dan kreatifitas bagi para konselor,
guru BK, pemerhati dunia pendidikan dan praktisi pendidikan dan dapat dijadikan bahan acuan dalam
meningkatkan profesi BK pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Akhir kata kepada semua pihak
kami ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan semeniar nasional
ini terdapat kekurangan dan kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.
Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kita dalam
setiap menjalankan aktifitas. Aamiin
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Malang, 13 Desember 2015
ttd
Panitia
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Kata Pengantar

KETUA PD ABKIN JAWA TIMUR

Marilah kita memunajatkan rasa puji syukur ke hadirat Allah (Tuhan Yang Maha Esa) atas rahmat dan
hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita, keluarga besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
(ABKIN) atas terselenggaranya seminar nasional bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadyah
Malang (UMM), 13 Desember 2015 dengan tema “Profesi Bimbingan dan Konseling di Era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)”. Tentu tema ini sangat menarik bagi kita, karena di dalam tema tersebut tersurat
bagaimana kesiapan profesi bimbingan dan konseling dalam merebut kepercayaan masyarakat (publictrust), sehingga profesi ini dapat eksis di tengah kehidupan masyarakat global karena sebagai profesi yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Provinsi Jawa Timur (PD ABKIN
Jatim) berupaya memerankan diri sebagai wadah bagi anggota untuk melakukan berbagai kegiatan yang
bertujuan meningkatkan profesionalitas profesi bimbingan dan konseling, baik dalam lingkup regional,
nasional, maupun internasional, di antaranya seminar nasional ini sebagai wujud kegiatan peningkatan
profesionalitas profesi bimbingan dan konseling pada lingkup nasional dengan menerbitkan prosiding
seminar nasional bimbingan dan konseling yang ber-ISBN. Prosiding ini disamping dipublikasikan dalam
bentuk hard-copy juga soft-copy-nya di-upload di internet untuk memudahkan para pembaca dalam
mengaksesnya.
Saya sebagai ketua PD ABKIN Jatim memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
segenap pengurus, panitia, nara sumber dan peserta yang turut terlibat aktif dan bekerja keras dalam
mensukseskan seminar nasional bimbingan dan konseling ini, semoga bermanfaat dalam peningkatan
profesionalitas bimbingan dan konseling sebagai profesi publik, tidak terbatas pada setting sekolah, tetapi
juga dapat bahkan harus berkembang pada setting masyarakat (community).
Kepada Bapak Rektor dan staf Universitas Muhammadyah Malang (UMM), PD ABKIN Jawa Timur
mengucapkan terima kasih atas izin dan penyediaan fasilitas sehingga seminar nasional bimbingan dan
konseling ini dapat diselenggarakan dengan baik sesuai rencana.
Tidak ada gading yang tak retak, tentunya Prosiding seminar nasional bimbingan dan konseling ini
masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penerbitan prosiding ini akan membawa manfaat yang baik
bagi para pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling, para konselor/guru bimbingan dan
konseling, para mahasiswa (S1, S2, dan S3 program studi bimbingan dan konseling) dalam upaya
meningkatkan kualitas profesi, serta para pemerhati profesi bimbingan dan konseling di tanah air.

Malang, 13 Desember 2015
Ketua PD ABKIN Jatim,
ttd
Dr. Hartono, M.Si.
NA. 35112861091212015
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Profesi Bimbingan dan Konseling: Tantangan dan Harapan dalam Era MEA
Hartono
Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: hartono140@yahoo.com
Telp: 082139958465/085859090958

Era MEA is an important moment for the profession of guidance and counseling to improve themselves, to be
able to become a dignified profession in formal education settings and community settings, and trusted and
needed by society. To achieve this required improvement of the quality of human resources, increasing the role
of Indonesian Guidance and Counseling Association as a professional organization in maintaining, enforcing
and developing guidance and counseling in the homeland, as well as improving the quality of educational
institutions and educators are able to produce professional counselor/teacher of guidance and counseling
competent. Guidance and counseling is constructed as a science and as a profession, requires professional
experts in managing and developing guidance and counseling services, are able to turn challenges into
opportunities in the global community. Identity development of guidance and counseling is done on an
ongoing basis, and focused on the existence of guidance and counseling as a profession are independent,
credible and dignified, and the user is able to make people prosperous profession.
Keywords: profession, guidance and counseling, MEA era.

Pendahuluan
Bila dirunut dari peraturan perundang-undangan, bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi yang
dikategorikan sebagai profesi dalam lingkup pendidikan yang disebut profesi pendidik (Hartono, 2014), hal
ini secara tegas dinyatakan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yaitu “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Jadi konselor dikategorikan
sebagai pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang
bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/konselor, yang
dibedakan dengan guru bimbingan dan konseling (guru BK) berdasarkan Permendikbud Nomor 111 tahun
2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan guru
bimbingan dan konseling menurut Permendikbud tersebut, adalah pendidik yang berkualifikasi akademik
minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di
bidang bimbingan dan konseling.
Profesi bimbingan dan konseling merupakan jenis pekerjaan yang diampu konselor atau guru
bimbingan dan konseling yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli pada
satuan pendidikan. Dalam arti luas, profesi bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor
profesional dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada anggota masyarakat berdasarkan
kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling
Indonesia (ABKIN).
Dalam era MEA (masyarakat ekonomi Asian) yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015, profesi
bimbingan dan konseling memiliki peluang untuk mampu bersaing dengan profesi lain dalam meraih
kepercayaan masyarakat (public trust), di samping tantangan yang harus dihadapi dan dilalui dengan
mengedepankan keunggulan kompetitif khususnya dalam bidang kualitas SDM yakni konselor profesional
yang mampu mengelola pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/konseli pada
satuan pendidikan (Depdiknas, 2007), dan mampu menjadikan profesi bimbingan dan konseling dipercaya
masyarakat global sebagai suatu profesi yang dibutuhkannya.
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Di sekolah-sekolah sampai saat ini perkembangan profesi bimbingan dan konseling belum mampu
menjadikan profesi ini sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh peserta didik/konseli. Hasil sertifikasi guru
dalam jabatan bidang bimbingan dan konseling sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 nampaknya
belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam membangun citra profesi bimbingan dan konseling di
sekolah sebagai pelayanan ahli, sehingga upaya pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah
yang inovatif dan kreatif lazimnya menjadi kebutuhan pengampu profesi bimbingan dan konseling. Namun
yang terjadi saat ini, belum menunjukkan semangat yang prima, sehingga tidak mudah mempengaruhi
konselor/guru bimbingan dan konseling, dan pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling
untuk aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh ABKIN sebagai organisasi profesi
bimbingan dan konseling serta divisi-divisinya (IPSIKON yaitu Ikatan Pendidikan dan Supervisi
Konseling, IKIO yaitu Ikatan Konseling Industri dan Organisasi, IBKS yaitu Ikatan Bimbingan dan
Konseling Sekolah, IBKOPTI yaitu Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi, IIBKIN yaitu
Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan IKI yaitu Ikatan Konselor Indonesia).
Era MEA lazimnya dijadikan momen penting dalam membangun profesi bimbingan dan konseling,
sehingga ke depan profesi ini mampu bersaing dengan profesi lain dalam berunjuk karya di tengah
kehidupan masyarakat global. Berbagai hal yang bisa kita perbaiki, utamanya kualitas SDM (konselor/guru
bimbingan dan konseling), pola kerja sama sampai dengan peningkatan peran ABKIN dalam mengawal dan
mengembangkan profesi bimbingan dan konseling. Peran LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan) dalam menghasilkan konselor/guru bimbingan dan konseling profesional juga sebagai
variabel penting dalam serangkaian upaya mengembangkan profesi bimbingan dan konseling di tanah air.
Kita yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaboratif, profesi bimbingan dan konseling ke depan
akan menjadi suatu profesi yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat global, profesional, kredibel, dan
bermartabat. Yang diharapkan adalah konselor/guru bimbingan dan konseling di mana mereka bertugas,
memiliki kebutuhan dan melakukan pengembangan diri karena mereka senang, sadar, dan berjiwa profesi,
sehingga mereka mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli
dengan keunggulan kompetitif.
Permasalahan Profesi Bimbingan dan Konseling
Bimbingan dan konseling sebagai profesi di tanah air menghadapi sejumlah masalah dalam praktik profesi
di sekolah-sekolah. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan yaitu: (1) belum semua
konselor/ guru bimbingan dan konseling berkualifikasi akademik S-1 bimbingan dan konseling yang
berdampak pada penguasaan kompetensi bimbingan dan konseling; (2) masih ada anggapan bahwa guru
bimbingan dan konseling bisa diampu oleh guru apa saja, tidak harus berkualifikasi akademik S-1
bimbingan dan konseling, apalagi untuk membantu guru mata pelajaran yang tidak bisa memperoleh jam
mengajar 24 jam/minggu, mereka bisa ditugasi oleh kepala sekolah sebagai guru bimbingan dan konseling;
(3) adanya anggapan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah tidak penting, yang
penting pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik; (4) fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling di
sekolah-sekolah belum mencukupi, namun bila saat akreditasi fasilitas itu perlu terpenuhi, seakan-akan
pelayanan bimbingan dan konseling didukung oleh fasilitas yang memadai; (5) rasio 1 konselor/guru
bimbingan dan konseling mengampu 150 peserta didik/konseli berdasarkan Permendikbud Nomor 111
tahun 2014 belum bisa dipenuhi oleh setiap sekolah, yang mengakibatkan kesulitan bagi guru bimbingan
dan konseling dalam memberikan pelayanan klasikal masuk kelas sesuai dengan amanat Permendikbud
tersebut, karena kekurangan tenaga; (6) belum semua kualitas perguruan tinggi penyelenggara program
studi S-1 bimbingan dan konseling cukup memadai, yang berpengaruh pada rendahnya kompetensi lulusan;
(7) peraturan perundang-undangan dalam bidang bimbingan dan konseling tidak konsisten; dan (8) belum
membudaya jiwa profesi di kalangan pengampu pelayanan bimbingan dan konseling.
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Jati Diri Profesi Bimbingan dan Konseling
Secara harfiah jati diri menunjuk pada wujud diri (wajah dan batiniah) secara utuh, sehingga tidak
kehilangan identitas. Bimbingan dan konseling sebagai profesi yang diampu oleh konselor profesional/guru
bimbingan dan konseling yang menguasai kompetensi bimbingan dan konseling sebagaimana yang
diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada
pendidikan dasar dan pendidikan menangah. Jati diri profesi bimbingan dan konseling sebagai pelayanan
ahli pada setting pedagogis, tidak hanya memberikan layanan konseling tapi juga layanan-layanan
bimbingan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier yang menempatkan layananan konseling sebagai
ikon pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan konseli dalam jalur pendidikan formal
(Depdiknas, 2007; ABKIN, 2008).
Dalam era MEA, jati diri profesi bimbingan dan konseling seharusnya tidak hanya pada setting
pedagogis, tetapi diperluas pada setting community yang mencakup national community dan international
community dengan memanfaatkan jaringan internet seperti media sosial (line, whatsApp, twitter, instagram,
blog, e-mail, facebook, sms, dan lain-lain) serta praktik langsung di tengah masyarakat sehingga profesi
bimbingan dan konseling menjadi komoditas yang dibutuhkan masyarakat global.
Untuk dapat mewujudkan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi global diperlukan kerja
keras, kerja sama dengan semangat dan motivasi yang kuat di antara para pengampu pelayanan ahli
bimbingan dan konseling (konselor/guru bimbingan dan konseling pada setting pendidikan formal) dan para
pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling dalam wadah organisasi ABKIN dan divisidivisinya, sehingga perkembangan profesi bimbingan dan konseling ke depan mampu bersaing secara
positif dengan profesi lain di tengah masyarakat global. Dalam berbagai kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan oleh PB ABKIN sering dikumandangkan konseling di mana-mana (counseling for all),
memberikan dorongan dan semangat kepada konselor/guru bimbingan dan konseling untuk membuktikan
bahwa profesi bimbingan dan konseling dibutuhkan oleh masyarakat luas, tidak hanya pada setting
pendidikan formal, tetapi juga pada setting community.
Menjadikan Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi yang Bermartabat
Bermartabat artinya mempunyai martabat, sedangkan kata dasar martabat berarti tingkat harkat
kemanusiaan, harga diri (http://kbbi.wed.id/martabat). Berdasarkan arti harfiah martabat tersebut maka
bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat artinya profesi bimbingan dan konseling di
tengah masyarakat memiliki tingkat harkat dan harga diri yang tinggi dalam memberikan pelayanan
kemanusiaan kepada konseli pada setting pendidikan formal dan setting community, dengan menjujung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, tolong menolong/saling membantu, toleransi, kesopanan,
dan tenggang rasa. Konselor/guru bimbingan dan konseling sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan
dan konseling yang berhasil memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli biasanya
menunjukkan sikap humanistik, seperti tulus, jujur, hangat, penuh penerimaan, selaras pikirannya, perasaan,
dan perbuatannya (Hartono dan Boy Soedarmadji, 2014).
Kemartabatan profesi bimbingan dan konseling ditunjukkan oleh dua ciri, yaitu (1) dipercaya
masyarakat (public trust), dan dibutuhkan masyarakat (needed community). Agar dapat dipercaya dan
dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan bimbingan dan konseling harus bermutu, dikelola dengan baik
yang didukung oleh fasilitas yang memadai, dijamin, dikembangkan, dan demokratis. Untuk mewujudkan
kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu yaitu konselor/guru bimbingan dan
konseling yang menguasai kompetensi bimbingan dan konseling dalam tingkat tinggi, sehingga memiliki
daya competitiveness yaitu kemampuan bersaing secara positif dengan profesi lain yang ditunjukkan oleh
kinerja tinggi bagi pengampu profesi bimbingan dan konseling di tengah kehidupan masyarakat global.
Bagaimana cara menjadikan profesi bimbingan dan konseling bisa bermartabat?, strategi apa yang
kita praksiskan dalam era MEA mendatang, hal ini sangat dipengaruhi oleh warga ABKIN (konselor/guru
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bimbingan dan konseling, pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling, peranan ABKIN
dan divisi-divisinya), dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan profesi pendidik.
Konselor/guru bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional yang lazimnya mampu
meningkatkan profesionalitas dalam bidang bimbingan dan konseling sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 7 antara lain yaitu: (1)
memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang
pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memiliki kesempatan untuk
mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan (7) memiliki
organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas
keprofesionalannya. Dalam meningkatkan profesionalitas, konselor/guru bimbingan dan konseling
melakukan pengembangan diri yang dapat dilakukan melalui studi lanjut (S2 dan S3 yang relevan dengan
bidang tugasnya), terlibat aktif dalam seminar/workshop/ pelatihan sebagai peserta atau pemakalah,
melakukan penelitian, dan menulis karya ilmiah pada jurnal atau bentuk publikasi lain yang menunjang
profesi bimbingan dan konseling (Hartono, 2015a).
ABKIN dan divisi-divisinya berwewenang untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan
dengan tugas keprofesionalan konselor/guru bimbingan dan konseling. Peran ABKIN sebagai organisasi
profesi sangat urgen dalam memajukan profesi bimbingan dan konseling. ABKIN diharapkan mampu
sebagai regulator untuk mengembangkan dan memberlakukan norma-norma profesi seperti kode etik,
standar kompetensi, model pengembangan profesi melalui pendidikan profesi yang bermutu, melakukan
audit profesi dan supervisi secara profesional, memberikan izin praktik dan membangun sistem pengawasan
praktik profesi, melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah tentang berbagai hal yang terkait dengan
eksistensi, kewenangan, kewajiban dan hak profesi, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah yang
diikuti oleh anggotanya secara berkelanjutan dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai
demokratis, tidak diskriminatif, nilai keagamaan, dan nilai kultural kebangsaan.
Peran pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian riset,
teknologi dan pendidikan tinggi juga sangat menentukan kemajuan profesi bimbingan dan konseling.
Sebagai regulator yang melaksanakan produk politik Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 dan
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dibutuhkan konsistensi dalam
menerapkan kebijakan pemerintah yang mendukung profesi pendidik untuk tumbuh dan berkembang dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang
memiliki daya saing tinggi (nations competitiveness).
Pendidikan nasional sebagai fasilitasi lingkungan yang disebut faktor ajar harus menjadikan daya
konvergensi setelah berinteraksi dengan faktor dasar atau faktor kodrat manusia yaitu segala keadaan lahir
dan batin yang bersifat hereditas (Ki Hadjar Dewantara, 2013a), sehingga menghasilkan lulusan yang
berkompeten dan berbudi pekerti luhur. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara (2013b) berbudi pekerti
luhur atau keluhuran budi sebagai sifat adab (keadaban manusia) menghasilkan buah-buah yang dinamakan
budaya.
Layanan Bimbingan Karier dan Perkembangan Karier Siswa
Perkembangan karier siswa (career development) membutuhkan fasilitasi pendidikan yang memadai, yang
di dalamnya terdapat peran serta pelayanan bimbingan dan konseling khususnya bimbingan karier yang
diampu oleh konselor/guru bimbingan dan konseling profesional. Dengan kata lain, pelayanan bimbingan
karier sebagai bagian dari pelayanan bimbingan dan konseling memberikan kontribusi nyata terhadap
perkembangan karier siswa/konseli, melalui strategi pelayanan bimbingan dengan memanfaatkan teknologi
komputer yang dibutuhkan para siswa untuk memahami minatnya pada jurusan/program studi, bakat,
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kelebihan, dan kekurangannya dalam kaitannya dengan pemilihan karier yaitu suatu proses pengambilan
keputusan siswa dalam memilih jurusan/program studi di perguruan tinggi (Hartono et al., 2015).
Hasil penelitian Hartono et al. (2015) pada 190 orang siswa SMA Negeri di Surabaya menunjukkan
bahwa 75,92% siswa membutuhkan bimbingan karier berbasis komputer untuk memahami minatnya pada
jurusan/program studi di perguruan tinggi; 80,63% siswa membutuhkan bimbingan karier berbasis
komputer untuk memahami bakatnya; 81,16% siswa membutuhkan bimbingan karier berbasis komputer
sebagai alat untuk memahami kelebihannya; 78,53% siswa membutuhkan bimbingan karier berbasis
komputer untuk memahami kekurangannya; dan 78,53% siswa membutuhkan bimbingan karier berbasis
komputer sebagai alat untuk memilih jurusan/program studi di perguruan tinggi.
Pemilihan karier yang tepat membutuhkan pemahaman diri (minat, bakat, kelebihan yang dimiliki,
dan kekurangan diri) serta pemahaman lingkungan (jenis program studi, kurikulum, waktu studi, fasilitas
pendidikan, iklim belajar, biaya, dan prospek program studi). Sebagaimana yang dinyatakan Stoss dan
Parriss dalam Hartono yang dikutip Hartono et al. (2015) bahwa terdapat kaitan antara apa yang dimiliki
siswa (minat, bakat, abilitas, kepribadian, dan nilai-nilai) dengan apa yang diinginkan siswa (karier yang
akan dipilih berwujud jurusan/program studi) dan apa yang dilakukan siswa (usaha belajar), agar ia sukses
dalam meraih karier, mempertahankan dan mengembangkan karier di dalam kehidupan masyarakat global.
Prospek karier juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam perkembangan karier siswa. Hasil
penelitian Hartono (2013) pada 188 orang siswa SMA pada lembaga-lembaga pendidikan islam di
Surabaya menunjukkan bahwa persepsi prospek karier keislaman didasarkan pada lima kriteria yaitu
promosi (90,96%), aspirasi (87,77%), tujuan karier (83,51%), kompensasi (80,32%), dan keberlangsungan
(72,87%). Persepsi prospek karier keislaman siswa sebagian besar ditentukan berdasarkan aspek promosi,
menunjukkan bahwa pemilihan karier keislaman yang dilakukan siswa cenderung ditentukan oleh aspek
promosi yaitu proses di mana seseorang pengampu bidang profesi dapat memperoleh kemajuan ke jenjang
yang lebih tinggi berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terbuka dan tidak diskriminatif, sedangkan
aspek aspirasi, tujuan, kompensasi, dan keberlangsungan kerja pengaruhnya lebih kecil daripada aspek
promosi.
Di sekolah pemilihan karier siswa dilakukan melalui pola demokratis dengan cara berkonsultasi
dengan orang-tua/keluarga dekat sebanyak 94,51% lebih besar daripada dengan cara berkonsultasi dengan
guru sebanyak 47,25% (Hartono, 2015b). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh orang-tua/keluarga dekat
dalam pemilihan karier siswa sangat kuat, sehingga pelayanan bimbingan karier di sekolah perlu
melibatkan orang-tua. Kolaborasi antara konselor/guru bimbingan dan konseling dengan orang-tua dapat
dilakukan melalui layanan kunjungan rumah (home visit), mengundang orang-tua ke sekolah untuk
menginformasikan dan mendiskusikan prestasi akademik siswa, memberikan laporan secara tertulis tentang
hasil analisis prestasi akademik siswa terutama dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahannya, serta cara
lain yang dianggap lebih efektif dan efisien.
Perkembangan karier merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus yang dimulai dari
tahap pendidikan karier, tahap peraihan karier, dan tahap pemeliharaan serta peningkatkan karier (Hartono,
2015c), sehingga individu pengampu bidang karier mencapai kesejahteraan dalam kehidupan di
masyarakat. Program bimbingan dan konseling di sekolah sebagai bentuk fasilitasi perkembangan karier
siswa dikonstruksikan sebagai model yang mampu memajukan perkembangan karier siswa. Kompetensi
konselor/guru bimbingan dan konseling berkorelasi dengan perkembangan karier siswa (Senzaki, 2015)
dalam arti bahwa pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dapat meningkatkan perkembangan
karier siswa pada tahap pendidikan karier (career education) atau pendidikan vokasi (Kosugi, 2015).
Tantangan dan Harapan Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Era MEA
Di atas diuraikan bahwa era MEA lazimnya dijadikan momen penting dalam membangun profesi
bimbingan dan konseling, sehingga profesi ini mampu unjuk karya (memberikan pelayanan terbaik) di
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antara profesi lain untuk meraih kepercayaan masyarakat (public trust) dan menjadikan profesi tersebut
sebagai kebutuhkan masyarakat (needed community). Untuk meraih kedua hal itu diperlukan upaya yang
kuat dan berkesinambungan, didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul, serta dukungan
sistem yang memadai (fasilitas, atmosfir kerja, dana, dan kebijakan yang mendukung) dan cara berpikir
yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk mewujudkan harapan atau cita-cita yakni
memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan sebagai profesi yang bermartabat, memberikan
pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas pada setting pendidikan formal dan setting
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai demokratis, tidak diskriminatif, nilai
keagamaan, dan nilai kultural kebangsaan.
Bimbingan dan konseling sebagai ilmu memberikan kerangka teoritik pelayanan bimbingan dan
konseling yang perlu dikembangkan melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan
bimbingan dan konseling yang tergabung di dalam organisasi profesi ABKIN, dan kegiatan ilmiah
khususnya PD ABKIN Jawa Timur telah melakukan kolaborasi dengan Asian Regional Association for
Career Development (ARACD) dalam menyelenggarakan seminar internasional di Surabaya pada tanggal 56 Juli 2013 dan di Garut Jawa Barat pada tanggal 21 September 2014, serta seminar internasional yang
diselenggarakan di Tsukuba Japan tanggal 18-21 September 2015 atas kolaborasi dengan International
Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) dan Asian Regional Association for Career
Development (ARACD, 2015; IAEVG, 2015).
Hubungan antara bimbingan dan konseling sebagai ilmu dengan bimbingan dan konseling sebagai
profesi yang dipercaya dan dibutuhkan masyarakat diuraikan pada gambar 1 sebagai berikut.

Dipercaya dan dibutuhkan
Masyarakat

Profesi Bimbingan dan Konseling

Ilmu Bimbingan dan Konseling

Gambar 1: Hubungan antara Bimbingan dan Konseling sebagai Ilmu dengan
Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi yang Dipercaya dan Dibutuhkan Masyarakat

Bimbingan dan konseling sebagai ilmu pengetahuan (scientific) dilandasai oleh psikologi, sosiologi,
dan antropologi. Ketiga disiplin ilmu tersebut memperkuat konstruksi bangunan bimbingan dan konseling
sebagai profesi, yang mampu memberikan pelayanan kepada siswa/konseli pada setting pendidikan dan
pada setting masyarakat (community), sehingga dipercaya dan dibutuhkan masyarakat global. Kualitas yang
tinggi dalam pelayanan bimbingan dan konseling menentukan kepercayaan masyarakat, di pihak lain
kepercayaan yang baik akan menjadikan profesi bimbingan dan konseling menjadi kebutuhan masyarakat
dalam kehidupan.
Konselor profesional di era MEA memiliki ciri-ciri yaitu (1) berjiwa entrepreuner; (2) mampu
mengubah tantangan menjadi peluang; (3) memiliki strategi JITU (Jujur, Inovatif, Tekun, dan Ulet); dan (4)
memiliki semangat PAGI (Peduli, Amanah, Gigih, dan Inovatif) (Mungin Eddy Wibowo, 2015; Sutijono,
dkk, 2015). Sikap jujur dapat menjadikan konselor mampu mengontrol kelebihan dan kekurangan pada
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dirinya sehingga mendorong berpenampilan terbuka, asli, dan sejati dalam memberikan pelayanan
bimbingan dan konseling kepada konseli. Sikap inovatif ditunjukkan konselor dalam menemukan dan
mengembangkan ide baru, teknik baru dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada
konseli. Sikap tekun ditunjukkan konselor dalam upaya mencari solusi atas problem yang dihadapi, tidak
pernah menyerah dalam kesulitan, dan tekun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.
Sikap ulet ditunjukkan konselor dalam wujud tanpa menyerah, selalu berusaha sampai berhasil meskipun
melalui proses yang panjang dan melelahkan, demi kemajuan profesinya.
Semangat PAGI sebagai motivasi intrinsik konselor dalam meningkatkan profesionalitasnya,
sehingga mampu menjadikan pelayanan bimbingan dan konseling bermutu tinggi, dikelola dengan baik,
dijamin, dan dikembangkan dengan mendasarkan nilai-nilai demokratis. Sikap peduli diwujudkan konselor
dengan senang menolong konseli, memberikan perhatian, dan selalu berupaya terbaik bagi konseli. Sikap
amanah diwujudkan konselor dengan hati yang tulus, jujur, dan konsisten bahwa profesi sebagai kewajiban
dan ibadah dalam kehidupan. Sikap gigih diwujudkan konselor dengan sekuat tenaga, tanpa menyerah, dan
konsisten dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Sikap inovatif diwujudkan konselor dalam bentuk tidak
pernah puas atas prestasinya, dan selalu menginginkan sesuatu yang baru.
Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan uraikan yang penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang sekaligus
sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut.
1. Penegakkan dan pengembangan jati diri bimbingan dan konseling sebagai ilmu pengetahuan
(scientific) dan sebagai profesi (profession) dilakukan secara berkesinambungan yang melibatkan
konselor/guru bimbingan dan konseling serta pendidik calon konselor/pendidik calon guru bimbingan
dan konseling yang tergabung dalam organisasi ABKIN dan divisi-divisinya.
2. Penegakkan dan pengembangan jati diri bimbingan dan konseling sebagai ilmu pengetahuan
(scientific) dilakukan oleh ilmuwan bimbingan dan konseling melalui penelitian untuk memperkuat
kerangka teoritik pelayanan bimbingan dan konseling.
3. Bimbingan dan konseling sebagai profesi diwujudkan dalam unjuk karya (pelayanan bimbingan dan
konseling yang berkualitas) sehingga dipercaya dan dibutuhkan masyarakat, dan sebagai bagian hidup
bagi pengguna profesi bimbingan dan konseling.
4. Konselor/guru bimbingan dan konseling/pendidik calon konselor/pendidik calon guru bimbingan dan
konseling selalu meningkatkan profesionalitasnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penelitian, seminar, konferensi, workshop, pelatihan, studi banding, magang,
dan studi lanjut ke program magister dan doktor yang relevan dengan bidang bimbingan dan konseling.
5. Era MEA hendaknya dijadikan momen penting dalam meningkatkan dan mengembangkan bimbingan
dan konseling sebagai ilmu dan sebagai profesi yang competitiveness, kredibel, mandiri, dan
bermartabat.
6. Peran ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling perlu ditingkatkan untuk mengawal,
menegakkan, dan mengembangkan bimbingan dan konseling sebagai ilmu pengetahuan (scientific) dan
sebagai profesi (profession) yang dipercaya dan dibutuhkan masyarakat.
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Guru bimbingan, konselor sekolah, psikolog sekolah, dan pihak-pihak yang menekuni bidang konseling
sedang memberi perhatian kepada usaha peningkatan profesionalisme. Di sisi lain, permasalahan yang
dialami siswa yang harus dibantu oleh guru bukan hanya semakin banyak orang yang mengalami,
permasalahnnya juga semakin bervariasi, semakin rumit memerlukan keterlibatan masyarakat luas. Untuk
mengatasi masalah siswa diperlukan berbagai strategi dan pelibatan berbagai pihak. Konseling komunitas
menjadi alternative untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam mencegah masalah psikologis yang dialami
siswa. Tulisan ini memberikan pengenalan awal kepada konselor sekolah tentang konsep dan aplikasi
konseling komunitas di sekolah.
Kata Kunci: Konseling, konseling komunitas, siswa, masalah psiko-sosial, sekolah.

Latar Belakang
Jenis masalah yang dialami remaja sebetulnya kurang lebih sama, apakah di Indonesia maupun di negaranegara lain, khususnya di ASEAN. Yang membedakan terletak pada “masalah” apa yang lebih mengemuka
di suatu kawasan disbanding dengan kawasan lain. Hal itu sangat bergantung kepada situasi setempat.
Untuk kasus di Indonesia saja, karena kawasannya sangat luas (yang lebih panjang dibandingkan dengan
jumlah panjang Negara-negara anggota ASEAN lain), permasalahan yang dialami juga bervariasi.
Sekedar perbandingan, studi yang dilakukan di Singapore dan di Indonesia (Malang) tentang
pandangan guru mengenai masalah yang dialami siswa menunjukkan ada sedikit perbedaan intensitas
masalah yang penting untuk ditangani meskipun memiliki variasi yang sama. Berdasarkan pengakuan para
guru di masing-masing Negara, permasalahan pelanggaran hukum dan kekerasan dianggap banyak terjadi
di Singapore, sementara di Indonsia yang lebih mengemuka adalah masalah belajar dan pendidikan
(Latipun 2014). Permasalahan demikian wajar, karena setiap tempat, dan negera memiliki kebijakan,
perkembangan, dan siatuasi yang khas yang memberi efek terhadap perilaku dan masalah remaja. Masalah
remaja tersebut sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang terjadi di Malaysia,Thailand, Phillipines,
dan yang lain.
Permasalahan itu tidak pernah selesai, dan terus terjadi meskipun telah diupayakan dan ditangani
oleh sekolah, guru, dan konselor. Walau demikian, tidak berarti bahwa program penyelesaian masalah itu
adalah gagal. Terus terjadinya masalah pada remaja juga bukan refleksi dari ketidakefektifan layanan.
Permasalahan tersebut terus tumbuh sejalan dengan dinamika dan mobilitas siswa. Hal itu juga menjadi
tantangan bagi konselor/guru BK untuk bekerja lebih keras untuk mengatasinya agar tidak merusak tujuan
dan sendi-sendi pendidikan serta masa depan anak-anak.
Terkait dengan permasalahan yang dialami anak dan remaja, perhatian kita sekarang ini tidak hanya
pada anak-anak dan remaja Indonesia saja, juga perlu member perhatian pada anak dan remaja dari Negara
ASEAN lainnya. Perdagangan terbuka kawasan ASEAN (MEA) yang mulai berlaku mulai akhir 2015 ini
memberi implikasi yang sangat luas bagi permasalahan psikososial di kalangan anak-anak dan remaja
Indonesia. Kita tentunya berkepentingan dengan kualitas anak-anak Indonesia agar nantinya mereka dapat
bekerja dan berdaya saing tinggi di Negara anggota ASEAN lainnya. Sebaliknya, kita juga berkepentingan
dengan kualitas anak dan remaja dari Negara-negara ASEAN, karena kehadiran mereka di negeri ini akan
memberi efek secara social, moral dan problem psikologis bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Dari segi
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apapun, interaksi masyarakat dan budaya akan melahirkan budaya baru, situasi baru, pola kehidupan baru
yang tidak kita mengetahui pada saat ini.
Sebagai antisipasi dari perdagangan bebas di kawasan ASEAN, berbagai perubahan dan
permasalahan yang mungkin terjadi pada anak-anak dan remaja antara lain:
1. Semakin luas relasi anak-remaja dan peningkatan mobilitasnya.
2. Pengenalan cara kehidupan baru dan perubahan cara kehidupan baru (budaya).
3. Peningkatan kompetisi antar remaja dan persaingan antar mereka.
4. Kemungkinan semakin lemah social control atas kehidupan social di kalangan remaja.
Perubahan psikososial di kalangan anak dan remaja perlu difikirkan dan dipertimbangkan dalam
konteks bimbingan dan konseling di sekolah, yang semuanya memberi implikasi kepada:
1. Program bimbingan konseling sekolah yang lebih antisipatif dan preventif.
2. Penguatan atas kemampuan tenaga konselor dan staf sekolah dalam memberikan daya saing bagi anakremaja melalui sekolah
3. Perlunya keterpaduan dan integrasi dari berbagai pihak dalam penanganan masalah psikososial di
kalangan anak dan remaja (siswa), baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Konseling komunitas merupakan layanan yang lebih memberikan peran lebih luas kepada konselor
sekolah dalam mengatasi masalah psikososial anak-remaja. Secara praktis, layanan ini sudah diaplikasikan
di sekolah, tetapi penerapan secara sistematis sebagai bagian dari layanan yang integral dari kegiatan
bimbingan dan konseling di sekolah kemungkinan belum sepenuhnya diterapkan.
Kesadaran untuk mensistematisasi berbagai model layanan konseling sangat penting untuk
mengingkatkan keberhasilan bimbingan, untuk memajukan layanan, dan memberikan kesempatan yang
lebih luas kepada masyarakat dalam membantu sekolah mengatasi masalah siswa terkait dengan
kemungkinan kecenderungan baru akibat (dan ketika) diterapkan perdanganan bebas di kawasan ASEAN.
Konseling Komunitas: Apa Itu?
Konseling komunitas dapat pula disamakan dengan intervensi komunitas. Konseling komunitas memiliki
beberapa pengertian. Tyndall (2005) memaknakan konseling dalan konteks komunitas sebagai konseling
yang diselenggarakan di luar setting klinis (rumah sakit). Konseling komunitas dapat pula dimaknakan
sebagai bantuan konseling yang melibatkan masyarakat luas dalam membantu mengatasi masalah klien.
Konseling komunitas memberikan penekanan pada upaya mencegah kemungkinan terjadinya masalah yang
dapat dialami oleh individu/siswa.
Konseling komunitas dapat memiliki berbagai pengertian, bergantung dari konteks yang hendak
diberikan. Namun demikian, dalam konteks tulisan ini, konseling komunitas itu memiliki karakteristik
sebagai berikut:
1. Konseling komunitas dilakukan di luar konteks klinis yang bersifat penyembuhan misalnya di rumah
sakit yang memandang kliennya sedalah pasien yang sakit.
2. Konseling komunitas lebih memberikan penekanaan pada usaha pencegahan dibandingkan usaha
mengatasi masalah yang sifatnya sangat individualitik.
3. Konseling komunitas boleh melibatkan banyak pihak termasuk pihak yang tidak professional, (dengan
pengendalian dilakukan oleh konselor).
4. Seringkali konseling komunitas dilakukan secara tidak langsung kepada kliennya.
Dengan demikian, konseling komunitas itu lebih terbuka kepada banyak pihak untuk turut serta dalam
menangani masalah-masalah psikososial di masyarakat dan sekolah.
Lewis, Lewis, Daniels, dan D’Andrea (2011) mendefiniskan konseling komunitas sebagai:
A comprehensive helping framework that is grounded in multicultural competence and oriented toward
social justice. Because human behavior is powerfully affected by context, community counselors use
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strategies that facilitate the healthy development both of their clients and of the communities that nourish
them.
Tujuan konseling komunitas adalah melakukan pencegahan agar masalah-masalah yang mungkin
terjadi dapat dicegah. Di sinilah pencegahan itu terdapat beberapa level, baik sebelum suatu masalah terjadi
hingga suatu masalah sedang terjadi. Jadi konseling komunitas mencakup lingkup yang sangat luas dan
para ahli mendorong agar konseling (intervensi) berbasis komunitas itu dapat diaplikasikan di sekolah dan
masyarakat luas.
Komunitas tentu memiliki berbagai pengertian, termasuk di dalamnya adalah kelompok spesifik yang
mencerminkan suatu identitas tertentu seperti ras, kepentingan, dan tempat tinggal dengan segenap
budayanya. Layanan konseling diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek komunitas
sebagai basisnya. Dengan demikian, konseling diharap semakin efektif tentang akan yang hendak dicapai,
juga semakin efesien dan luas jangkauannya.
Konseling komunitas dalam konteks sekolah
Konseling komunitas sebetulnya bukan persoalan baru bagi guru bimbingan dan konseling. Terdapat
berbagai keadaan yang secara nyata dihadapi di sekolah sehingga konseling komunitas “wajib & secara
kreatif” telah berlangsung di sekolah, yaitu:
1. Pelibatan guru-guru pelajaran atau yang lain dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
Secara akademik telah dipelajari dan ditekankan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah menjadi
tanggung jawab semua unsur sekolah, termasuk guru pelajaran. Mereka memiliki tanggung jawab
tertentu dalam layanan bimbingan. Ini artinya bahwa kegiatan bimbingan dan konseling tidak mungkin
melepaskan unsur-unsur sekolah yang lain.
2. Atas dasar pertimbangan prakmatisme dan keterbatasan guru/konselor di sekolah yang harus melayani
siswa dalam jumlah yang terlalu banyak, sebagian tenaga bimbingan dan konseling diambil dari guru
pelajaran. Penanganan masalah siswa oleh guru pelajaran yang tersedia di sekolah adalah lebih penting
dibandingkan dengan tanpa penanganan sama sekali karena menunggu konselor datang di sekolah.
3. Permasalahan yang dialami siswa sangat kompleks and complicated (rumit). Pada dasarnya guru
BK/konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri mengatasi masalah siswa meskipun dalam jumlah
yang dianggap ideal yaitu 150 siswa/guru. Disebut tidak mungkin itu jika dikaitkan dengan
keseluruhan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah yang sangat banyak dan perlu kerja kreatif dari
para guru.
4. Banyak urusan dan layanan bimbingan dan konseling yang perlu melibatkan pihak lain: polisi,
kelompok-kelompok kerja dalam masyarakat, pekerja professional, pengerajin dan sebagainya untuk
memberikan informasi dan pengenalan dunia karir kepada siswa. Pelibatan pihak lain ini bukan karena
guru BK tidak kompeten untuk menyampaikan informasi tersebut, tetapi pemberian informasi dan
pengalaman dari “pihak pertama” adalah lebih dapat diterima oleh siswa.
5. Permasalahan yang dialami siswa tidak selalu ada “di depan” konselor. Konselor sering tidak
mengetahui peta masalah yang dialami oleh siswa meskipun telah diasesmen dengan instrumentinstrumen yang dimiliki. Menunggu masalah datang di depan konselor adalah cara lama yang sudah
banyak ditinggal oleh guru BK dalam mengatasi masalah siswa. Perspektif baru yang berkembang
adalah pentingnya usaha pencegahan terhadap masalah siswa.
Itulah di antaranya berbagai realitas yang dihadapi dan nyata terjadi di sekolah. Tanpa bermaksud
mengurangi makna pentingnya profesionalisasi dalam layanan konseling, juga diperlukan layanan
deprofesionalisasi. Yaitu layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan pihak-pihak lain yang “non
professional” dalam mengatasi dan mencegah terjadinya masalah pada siswa. Konseling komunitas itu
memberikan pengakuan atas keterlibatan berbagai pihak di luar “diri konselor” dalam memberikan layanan
konseling baik dalam kerangka penyelesaian masalah dan utamanya usaha mencegah masalah siswa.
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Dengan kata lain, konseling komunitas memberi kesadaran kepada semua pihak, khususnya kepada
konselor sekolah/guru bimbingan untuk bekerja “tidak sendirian”. Pekerjaan yang sangat banyak, kompleks
dan rumit dalam membantu masalah siswa harus dilakukan dengan dua mata pisau yang bekerja secara
simultan:
1. Kompetensi professional guru BK/konselor sekolah harus ditingkatkan agar secara personal memiliki
kemampuan dalam membantu kliennya sesuai dengan prinsip-prinsip saintifik dan didukung oleh
pengalaman praktik profesional.
2. Kemampuan bekerjasama dan melibatkan dengan pihak lain dalam menangani masalah klien/siswa
juga harus ditingkatkan. Kerjasama tersebut dilakukan dengan profesi lain atau dengan pihak lain yang
non-profesional, yang memberi efektivitas dalam layanan BK dan peningkatan kualitas anak didik.
Konseling komunitas itu dapat dijalankan jika konselor sekolah mampu menjalankan fungsinya
secara optimal, termasuk dalam mengembangkan dan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
menjalankan bimbingan dan konseling.
Konseling Komunitas di kawasan ASEAN
Konseling komunitas tidak popular di kalangan guru BK/konselor di Indonesia. Konseling komunitas
kemungkinan tidak diajarkan di Bimbingan dan Konseling jenjang S-1 PT di Indonesia, bahkan tidak
banyak literature yang tersedia di perguruan tinggi yang mengupas tentang konseling komunitas ini. Di
Negara-negara maju, konseling komunitas dipelajari secara khusus di jenjang S-2. Di Indonesia dan di
Negara-negara ASEAN lainnya, konseling komunitas diajarkan sebagai mata kuliah hanya di sedikit
universitas. Konseling komunitas itu sangat penting, tetapi studi ini belum memperoleh perhatian.
Di Malaysia dapat dijumpai adanya layanan konseling kominitas yang disebutnya “Perkhitmatan
Kaunseling Komuniti” di beberapa tempat, bahkan seminar tentang konseling komunitas telah dirintis
meskipun belum begitu meluas. Mungkin di Negara lain ada, dan di Singapore pernah diselenggarakan
pelatihan Konseling Komunitas untuk guru-guru Madrasah (Latipun, 2014).
Di luar konteks pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, konseling komunitas (lebih popular
disebut sebagai intervensi komunitas) telah berkembang, misalnya dalam penanganan penyakit AIDS
(Guttmacher, Kelly, & Ruiz-Janecko, 2010), pemberdayaan masyarakat (Lewis, at al., 2011), dan
penanganan masalah psikososial (Latipun, 2004). Konseling komunitas itu dikembangkan dari gagasan
Clifford Beers (berupa Gerakan Kesehatan Mental di Amerika Serikat pada awal abad ke-20), yang
memberikan satu inspirasi bahwa gangguan mental itu dapat cegah sebelum terjadi. Ide inilah yang
sebetulnya menjadi faktor pendorong perkembangan bimbingan dan konseling, dan belakangan
dikembangkan lagi studi tentang konseling komunitas.
Ketidakpopuleran konseling komunitas ini di antaranya karena guru lebih tertarik untuk mempelajari
layanan konseling secara langsung dengan klien dibandingkan bekerjsama dengan pihak-pihak lain dalam
mengatasi masalah siswa. Sementara program-program kolabratif dalam penanganan masalah siswa kurang
memperoleh perhatian (dan tidak banyak dilaporkan) oleh guru BK/konselor sekolah, dan tidak masuk
dalam program BK. Melihat perkembangan yang demikian cepat ini, konseling komunitas dapat dijadikan
sebagai model dalam pengembangan BK di sekolah dan madrasah.
Model dan Implementasi Konseling Komunitas
Secara umum Intervensi (konseling) komunitas dijalankan berdasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Memandang bahwa masalah individu bukan hanya terjadi karena factor internal (intra psikis) saja.
Faktor luar (keluarga, masyarakat luas) turut mempengaruhi kehidupan dan masalah individu.
2. Penanganan atas masalah individu, tidak cukup ditangani satu per satu, secara individual, klinikal,
langsung kepada subjek yang bersangkutan. Penanganan tidak langsung adalah sangat penting dalam
mengatasi masalah.
3. Pencegahan adalah lebih penting dibandingkan dengan usaha penyembuhan.
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4. Pelibatan berbagai pihak dalam penanganan konseling dapat dilakukan bagi mengatasi masalah siswa.
Atas dasar prinsip di atas, konseling komunias dijalankan atas dilakukan dengan dua cara (Guttmacher,
Kelly, & Ruiz-Janecko, 2010), yaitu:
1. Komunitas sebagai setting, yaitu sutu cara perubahan perilaku individu atau individu-individu.
Perbaikan perilaku individu-individu sebagai hasil perubahan pada populasi.
2. Komunitas sebagai target, yaitu perubahan cara penanganan masalah dengan cara melakukan
perubahan pada system, kebijakan. Kebijakan yang baik akan member efek yang baik pula kepada
individu.
Cara manapun yang dilakukan dalam melakukan perubahan, secara prinsip perubahan individu tidak
mungkin dilepaskan dari kehidupan komunitasnya.
Implikasi konseling komunitas di sekolah
Di sekolah kita menjumpai berbagai masalah siswa. Berdasarkan laporan guru-guru (hasil studi di Malang
maupun di Singapura), permasalahan siswa dapat dikelompokkan dalam Sembilan kategori (klasifikasi
masalah siswa dapat pula menggunakan system klasifikasi DCM), yaitu:
1. Hubungan dengan orang tua
2. Zat, obat dan adiksi
3. Agama and moral
4. Kekerasan, agresi, dan hukum
5. Seksualitas
6. Hubungan sosial
7. Akademik dan sekolah
8. Emosi and kepribadian
9. Lain-lain
Semua masalah di atas pada dasarnya dapat ditangani dengan pendekatan konseling komunitas.
Strategi mana yang akan dilakukan bergantung kepada bagaimana masalah tersebut terjadi. Misalnya,
masalah penggunaan zat adiktif di kalangan siswa. Mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba jarang
tertangkap langsung oleh pihak sekolah, karena keterlibatan mereka adalah sembunyi-sembunyi. Tidak
mungkin atau sangat langka siswa yang terlibat dalam kasus narkoba secara suka rela datang ke konselor
sekolah dan mengkonsultasikan bagaimana mengatasinya. Layanan kepada siswa secara konvensional
melalui konseling individual adalah tidak memungkinkan untuk mengatasi kasus tersebut. Konseling
komunitas, yaitu pendekatan system, pencegahan, pelibatan teman sebaya adalah cara yang paling murah
dan relative mudah dilakukan untuk mencegah keterlibatan siswa terhadap narkoba.
Pendekatan konseling komunitas merupakan cara konseling yang penerapannya kemungkinan sudah
dijalankan. Penyadaraan kepada guru tentang penggunaan konseling komunitas adalah sangat penting agar
mereka menyadari bahwa konseling itu dijalankan dengan berbagai cara dan strategi. Ingat, konseling telah
berubah orientasi dan pengertiannya. Berdasarkan kesepakatan terakhir di kalangan ahli konseling Amerika
(Kaplan, Tarvydas, & Gladdin, 2014 p.) konseling diartikan sebagai “Counseling is a professional
relationship that empowers diverse individuals, families, and groups to accomplish mental health, wellness,
education, and career goals”, yaitu konseling adalah hubungan profesional yang memberdayakan individu
yang beragam, keluarga, dan kelompok untuk mencapai tujuan kesehatan mental, kesehatan, pendidikan,
dan karir.
Pengertian ini telah memberi keleluasaan bagaimana konseling itu dilakukan. Meskipun tidak
bermaksud menghapus model konvensional tentang penyelenggaraan konseling, namun juga memberi
peluang untuk mengembangkan model konseling, yang sekarang ini dimungkinkan pula menggunakan
teknologi mutakhir informasi dalam proses konseling.
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Mengacu kepada pengertian di atas, profesionalisme tetap menjadi acuan dalam penyelenggaraan
konseling, bahkan profesionalime adalah ukuran pertama suatu layanan konseling. Namun demikian,
sebagai strategi dalam penyelesaian masalah, keterlibatan berbagain pihak tidak mungkin dihindari jika
masalah yang kita lakukan sangat kompleks.
Yang sering menjadi masalah, sebetulnya bukan terletak pada keterlibatan berbagai pihak dalam
layanan konseling, tetapi keberhasilan layanan konseling yang dijalankan konselor sekolah kurang
diketahui, dirasakan dan disadari oleh pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, dan murid
sendiri. Jadi kalau konselor hendak diakui secara luas oleh masyarakat (sekolah), apa yang dilakukan
konselor di sekolah harus diterima, diketahui hasilnya, dirasakan manfaatnya oleh orang lain di sekitar kita.
Keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan masalah siswa dapat dijadikan sebagai model dalam
mensosialisasikan keberhasilan konseling.
Kesimpulan dan Penutup
Konseling komunitas dapat diterapkan di sekolah untuk membantu mengatasi berbagai masalah siswa.
Konselor sekolah perlu mengaplikasikannya dalam berbagai setting dan level, dengan melibatkan berbagai
pihak dalam penyelenggaraannya. Keterlibatan berbagai pihak itu, termasuk tenaga non-profesional
diharapkan dapat membantu mengatasi masalah siswa yang sangat kompleks.
Dalam konteks layanan konseling komunitas di sekolah, konselor semakin diperlukan untuk
mengkoordinasikan seluruh keagiatan layanan konseling yang semakin bervariasi. Layanan konseling
komunitas dapat dimulai dari sekarang dan akan berkembang untuk masa yang akan dating.
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Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak asing bagi bangsa di kawasan ASEAN termasuk Indonesia. MEA
merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia.
Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi mementum MEA tahun 2015? MEA dijadikan sebuah momentum
yang baik bagi Indonesia. Bukan saja fokus MEA pada terbentuknya wilayah pasar bebas dan basis produksi
semata, melainkan yang terpenting adalah menyiapkan ketenagakerjaan (Sumber Daya Manusia) Indonesia
yang kompetitif. Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan aset besar ditinjau dari sumber
daya manusia—cukup berpengaruh secara signifikan untuk memberikan urun rembug dalam menyiapkan
generasi emas 2045. Perubahan kehidupan yang sangat cepat dan teknologi sebagai andalan merupakan
sebuah momen MEA di setiap lini kehidupan. Oleh karena itu profesi bimbingan dan konseling tidak tinggal
diam membantu merealisasikan peluang dan tantangan tersebut. Melalui sentuhan Guru BK yang
bermartabat, maka aplikasi teknologi dan komunikasi menjadi pertimbangan yang layak untuk menyiapkan
generasi muda siap berkompetisi di kawasan ASEAN.
Kata Kunci: MEA, peluang dan tantangan, guru bimbingan dan konseling

Pendahuluan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ditetapkan tanggal 31 Desember 2015. Sebagai masyarakat
akademisi-pendidik guru/pendidik konselor banyak hal yang perlu dilakukan mulai dari pengorganisasian,
perencanaan, perancangan, pengimplementasian sampai dengan pengevaluasian terhadap implementasi
tugas profesionalitas Guru BK. Perihal MEA berdampak pada pengubahan peradaban bangsa Indonesia.
MEA bukan saja berfokus pada peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN, melainkan peningkatan daya
saing sumber daya manusia. Masyarakat ASEAN mempunyai tiga pilar utama yaitu, (1) ASEAN Economic
Community, (2) ASEAN Security Community, dan (3) ASEAN Socio-Cultural Community. Visi ASEAN
adalah menjadikan kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi
yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Dapat pula disimpulkan bahwa
terciptanya stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama di kawasan MEA merupakan bentuk realisasi
tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Fernandes, 2014 dalam Baskoro (2015) mendeskripsikan empat fokus MEA tahun 2015. Pertama,
negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi.
Dengan demikian, berdampak pada arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled
labour menjadi tidak ada hambatan dari antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA
dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetitif tinggi, yang memerlukan sebuah kebijakan
yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan ECommerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa
sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta;
menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double
Taxation; dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.
Ketiga, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata,
dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme
UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar,
pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta
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teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan
membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu,
akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global
melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang
berkembang, utamanya untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas pada skala regional
dan internasional.
Tantangan MEA bagi Indonesia adalah (1) competition risk, yakni mengalirnya (a) barang impor
yang mungkin kualitasnya lebih bagus dan harganya murah, (b) tenaga kerja yang tingkat pendidikan dan
professionalitasnya melebihi tenaga kerja Indonesia, serta (2) exploitation risk, bahwa Indonesia masih
memiliki tingkat regulasi yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan bangsa sendiri. Berdasar dua
tantangan MEA sebagaimana di sebutkan, maka pengembangan sumber daya manusia sangat urgen dalam
pembahasan ini.
Mencermati keempat fokus MEA, maka tidak dapat diabaikan bahwa keterlibatan warga negara
Indonesia berpeluang sangat positif. Penyiapan investasi sumber daya manusia merupakan salah satu fokus
penting dari antara fokus-fokus terpenting lainnya. Sumber daya manusia itu penting dalam menghadapi
MEA, alasannya bahwa integrasi ekonomi tidak semata bergantung pada komoditas dan modal serta jasa,
melainkan ada hal terpenting yaitu menggerakkan pelaku pangsa pasar agar dapat menyambut dengan sadar
dan bertanggungjawab. Perihal itulah, maka kesiapan sumber daya manusia sangat diperhitungkan.
Investasi sumber daya manusia sangat relevan pada tataran pre-service dan in-service yang sedang
ditempuh. MEA merupakan sebuah momentum yang sangat tepat sebagai peluang dan tantangan bagi Guru
bimbingan dan konseling di Indonesia. Bagaimana menyiapkan Guru dan calon Guru BK berdaya saing di
era MEA? Pembahasan autentik kali ini difokuskan pada peluang dan tantangan Guru BK berdaya saing di
era MEA.
Peluang Guru BK Berdaya Saing di Era MEA
Guru BK sebagai helper professional dalam mengemban tugas mulia memberikan layanan bimbingan dan
konseling yang memandirikan peserta didik menuju the common good. Guru BK mengambil peran dalam
menyiapkan peserta didik untuk terlibat dalam menyongsong era MEA, sehingga peserta didik tidak hanya
sebagai penonton, melainkan sebagai pemain peran penting. Hasil pengamatan penulis, bahwa modal dasar
yang dimiliki oleh para peserta didik menjadi pelaku dalam MEA masih kurang.
Sebagai helper professional Guru BK dalam melaksanakan tugas senantiasa menjunjung tinggi
kompetensi berharkat dan bermartabat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki oleh Guru BK, adapun kompetensi Guru BK yang dimaksud meliputi: (1) memahami secara
mendalam konseli yang dilayani, (2) memahami teori dan teknik berbasis perkembangan dan eviden, (3)
memberikan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, (4) melaksanakan asesmen
perkembangan konseli dengan pengukuran psikologis dan non psikologis, (5) memahami perkembangan
konseli yang maslahat, bermartabat, kreatif, dan inovatif, (6) melakukan supervisi dan akuntabilitas
berbasis perkembangan, dan (7) siaga dalam pengembangan diri baik melalui jalur pendidikan formal
maupun terlibat langsung dalam kegiatan ilmiah (Depdiknas, 2008).
Peluang yang tidak pernah terabaikan oleh Guru BK pada era MEA merupakan harapan yang sangat
strategis terejawantahkan dalam empat penguatan, yakni: (1) pengembangan diri (authentic personality),
secara terus menerus melakukan refleksi diri—reflective practitioner atas tugas-tugasnya, pada gilirannya
menjadi safe-practitioner; (2) pemberian pelayanan prima kepada peserta didik menuju the common good
untuk mengembangkan potensi personal-sosial, akademik, dan karir; (3) berinovasi dalam merancang dan
mengimplementasi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan; dan (4) ekspektasi kinerja
berbasis kearifan lokal—best practice.
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Pengembangan diri atas authentic personality telah tertanam bagi Guru BK, seperti: ketangguhan
menghadapi kesulitan/ancaman (resiliensi), ketahanmalangan (adversity), empatik, mental altruistik
(kesiagaan membantu ditunjukkan oleh pikiran, perasaan, dan perilaku), kesadaran cultur diversity, dan
ancaman burnout. Demikian pula penumbuhan pribadi, seperti: emphaty, respect, concritness, genuineness,
immidiaty, self disclosure, toleran, bekerjasama, disiplin, loyal, pemaafan, bertanggungjawab, kongruen,
kritis dan kreatif dalam setiap tindakan. Guru BK piawai merawat authentic personality secara reflektif
setiap kinerjanya dan tidak segan-segan mengajak sejawat menjadi eksternal reviewer. Berpikir Reflektif
merupakan komponen kunci dalam pengembangan diri dan pengembangan profesionalitas Guru BK.
Berpikir reflektif dimaknai sebagai kemampuan mindfulness (Hasson, 2013). Berpikir reflektif adalah
kemampuan mempertanyakan dan/atau mengkritisi tindakan profesional merupakan ruh Guru BK.
Dalam rangka menerapkan berpikir reflektif Guru BK yang profesional melakukan evaluasi diri atas
kinerjanya dan memperbaiki kinerjanya secara terus menerus, sehingga menjadi safe practitioner (Davys,
2010). Pada gilirannya menjadi Guru BK sejahtera hidupnya tercapai ketenangan dan kebahagian—alihalih psychological well being. Menurut Davys (2010) karakteristik konselor reflektif adalah (1) judicous,
(2) truth seeking, (3) confident in reasoning, (4) open-mindedness, (5) analytical, dan (6) systematic and
inquisitive.
Guru BK menyadari bahwa tugas mulia yang diemban terejawantahkan ke dalam pemberian layanan
yang prima kepada peserta didik, dalam layanan penumbuhan diri melalui pelatihan, layanan perencanaan
individu, dan layanan responsif sesuai dengan kapasitas potensi yang akan ditumbuhkan. Pelayanan prima
tersebut seperti menyelenggarakan pelatihan: keterampilan berpikir kreatif dengan strategi Mind Mapping
(Irman, 2015), keterampilan berpikir kreatif dengan strategi model Synectic (Rosalina, 2015), keterampilan
menggapai mimpi dengan strategi Positive Mental Time Travel (Silvianetri, 2015), keterampilan
menumbuhkan kepercayaan diri, keterampilan berkomunikasi interpersonal dengan pemberian stroke,
keterampilan strategi SRL—strategi metakognisi, strategi mengelola motivasi diri, strategi kognitif, dan
strategi mengelola sumber daya (Hidayah, 2015; Faqif, 2015).
Guru BK harus melek teknologi, bahwa ia mengembangkan keterampilan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi diejawantahkan dalam program bimbingan dan konseling, yakni: asesmen
perkembangan konseli berbasis online, cybercounseling, teleconference, pengembangan media bimbingan
dan konseling berbasis online, dan menjalin kerjasama antar Guru BK dalam komunitas profesional
bimbingan dan konseling melalui group WhatsApp, group facebook, dan group tweeter.
Kebutuhan peserta didik sekarang bukan layanan konseling klasik/konvensional—alih-alih face to
face, melainkan mereka lebih nyaman jika konseling dilakukan tidak bertatap muka secara langsung.
Keakraban para peserta didik dengan media sosial, seperti: facebook, twitter, instagram, blog, e-mail,
skype, whatsApp, dan bistri videocall dapat menjadi sarana penting untuk dimaksimalkan, sehingga tidak
disalahgunakan oleh para peserta didik. Media berbasis website menjadi bagian dalam kehidupan
masyarakat modern, termasuk peserta didik. Para peserta didik/konseli tidak asing dengan media internet.
Mereka sering menggunakan media internet untuk berkomunikasi, mencari sumber belajar, bermain,
menonton video, youtube, mendengarkan musik, bisnis, dan lain-lain. Media tersebut mudah digunakan,
memiliki asas kerahasiaan, praktis, dan dapat diakses dari mana saja. Bahkan media tersebut dapat
diaplikasikan dalam layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu counseling online—cybercounseling
menjadi pilihan bagi para peserta didik untuk mengonsultasikan problem mereka.
Berdasar pada penggunaan cybercounseling akan mengarah pada pengembangan media konseling
(Kendal, 2003). Artinya selain konseling dilakukan secara face-to-face, kini mengubah paradigma lama
menjadi paradigma baru yaitu konseling dilakukan melalui jarak jauh (distance/remote counseling) baik
secara online (konseli-konselor berhubungan langsung pada saat yang sama) maupun off line (ketika respon
konseli-konselor terdapat jarak waktu). Adapun jenis model konseling online dipilih yang sesuai dengan
kebutuhan dan akseptabel yaitu cybercounseling.
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Model konseling yang dilakukan secara face to fase (konvensional) memiliki banyak kelemahan di
antaranya konseli harus menemui konselor secara langsung, proses konseling membutuhkan waktu lebih
lama, beban belajar konseli berlebih, sehingga konseli sedikit waktu untuk bisa menemui konselor,
konseling yang dilakukan face to face kurang diminati siswa (Hidayah, 2008), disisi lain tenaga konselor
terbatas. Dengan demikian terobosan baru untuk mengembangkan konseling online sangat diperlukan agar
peseta didik dapat memanfatkan layanan konseling yang diberikan oleh Guru BK tanpa harus bertemu
secara face to face melainkan dilakukan melalui jarak jauh (distance/remote counseling).
Cybercounseling merupakan terobosan baru yang menjanjikan untuk menggantikan layanan
konseling face to face (Hidayah, dkk, 2010; 2013; 2015). Model layanan konseling online—
cybercounseling dibutuhkan oleh para Guru BK di era MEA dimana peserta didik tidak terikat oleh jarak
dan waktu ketika berkonsultasi dengan Guru BK, dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak
mengganggu jam belajar peserta didik di sekolah. Konseling online berbasis website terbaru hasil
pengembangan adalah bistri videocall (Hidayah, 2015).
Beberapa ahli mendefinisikan cybercounseling dari sudut pandang strategi layanan, media, serta
sarana dan prasarananya. Gibson (2011) memaknai cybercounseling adalah layanan konseling berbantuan
telepon atau komputer untuk memfasilitasi komunikasi antara konseli dan Guru BK dari jarak jauh.
Pendapat Asrowi (2012) cybercounseling adalah layanan konseling yang dilakukan dimana dan kapan saja,
mengutamakan koneksi atau terhubung dengan internet, sehingga memiliki nilai praktis dan inovatif.
Ditegaskan pula oleh Bloom (2004), cybercounseling merupakan layanan konseling melalui internet tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip konseling. Dengan demikian dapat diartikan, bahwa cybercounseling adalah
layanan konseling profesional yang melibatkan Guru BK dan konseli melalui internet yang memungkinkan
bertatap muka dari layar monitor komputer tanpa menuntut kehadirannya secara fisik serta dapat dilakukan
kapan dan dimana saja.
Layanan cybercounseling menggunakan berbagai sarana seperti: telepon, komputer, internet, WiFi,
dan/atau hot-spot. Adapun layanan konseling berbasis teknologi dan dunia maya dapat dilakukan dengan
berbagai jenis, di antaranya: konseling melalui telepon/telewicara, konseling melalui radio dan televisi,
konseling melalui e-mail, dan konseling melalui video-conference (Zack dalam Kraus, at al., 2011).
Keempat sarana yang digunakan untuk memberikan layanan konseling tersebut memiliki karakteristik,
keunggulan, dan keterbatasan masing-masing. Konseling melalui telepon, lazim di sebut telewicara yaitu
layanan konseling antara Guru BK dan konseli melalui komunikasi telepon. Konseling melalui radio dan
televisi yaitu percakapan Guru BK dan konseli yang dipancarkan. Layanan konseling ini biasanya sebatas
pemberian informasi dan nasihat, karena tingkat kerahasiaannya kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun konseling melalui e-mail adalah konseling dengan kegiatan chat—menulis dapat pula
kemungkinan bertemu langsung dengan Guru BK. Layanan konseling melalui video-conference adalah
interaksi komunikasi dengan video berbantuan internet dan jaringan komputer dipadu dengan gambar,
suara, dan gerak.
Berdasarkan keempat karakteristik jenis cybercounseling sebagaimana di sebutkan, maka jenis yang
inovatif adalah video conference berbasis skype dan bistri videocall yang diletakkan pada fitur website.
Pemilihan video conference berpadu dengan bistri videocall beralasan sangat kuat dari tinjauan keamanan,
privasi, dan teramati dari sikap dan mimik muka konseli dibandingkan dengan konseling yang lain.
Keunggulan video conference dengan bistri videocall tidak ditemukan pada jenis konseling melalui telepon,
radio dan televisi, serta konseling melalui e-mail.
Prosedur Layanan cybercounseling terdiri atas tiga tahapan, yaitu (1) awal konseling, (2) proses
konseling, dan (3) akhir konseling. Tahap awal konseling/persiapan, pada tahap ini ada dua hal, pertama
penyiapan teknis yaitu: hardware dan software. Hardware (perangkat keras) terdiri atas komputer
terhubung dengan internet, headset, microphon, webcam, dan perangkat lain. Software (perangkat lunak)
program, misalnya website/situs sebagai sarana pelaksanaan layanan, seperti e-mail, videocall. Kedua,
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konselor menyiapkan kelayakan akademik, keterampilan, wawasan terhadap layanan konseling berbasis
online.
Tahap proses konseling online serupa dengan konseling tatap muka—face to face. Pelaksanaan
konseling online lebih bersifat “kontinum fleksibel” sesuai dengan tahap dan lebih terbuka untuk
dimodifikasi, menggunakan teknik umum dan teknik khusus, akan tetapi tidak dilakukan secara utuh
sebagaimana proses konseling face to face. Layanan konseling online lebih menekankan pada terselesainya
masalah konseli. Tahap akhir konseling berarti mengakhiri konseling dan memberikan evaluasi terhadap
keberhasilan konseling serta follow-up. Evaluasi pada akhir konseling terdapat empat kemungkinan, di
antaranya: (1) keberhasilan konseling ditandai oleh kondisi konseli yang Effective Daily Living—EDL/KES,
(2) konseling akan dilanjutkan dengan konseling face to face, (3) konseling dilanjutkan pada sesi
berikutnya, dan kemungkinan (4) konseli akan dirujuk kepada konselor atau ahli lain.
Etika yang perlu dimiliki oleh Guru BK ketika melakukan konseling online sebagai berikut.
a. Memahami potensial dan informasi tentang konseli.
b. Kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan persetujuan kepada konseli saat konseling.
c. Pemahaman tentang identitas konseli.
d. Pemahaman tentang resiko kerahasiaan dari komunikasi online.
e. Menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data.
f. Penentuan pihak yang mengelola biaya untuk konseling online
Beberapa situasi yang tidak direkomendasikan kepada Guru BK untuk melakukan konseling online
sebagai berikut.
a. Konseli memiliki pikiran untuk menyakiti dan membunuh orang lain atau diri sendiri.
b. Konseli berada pada situasi yang mengancam jiwa.
c. Konseli mempunyai sejarah situasi perilaku bunuh diri, kekerasan, dan kasar.
d. Konseli mempunyai delusi.
e. Konseli mengalami halusinasi.
f. Konseli menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan.
Ekspektasi kinerja berbasis kearifan lokal—best practice merupakan salah satu wujud kinerja Guru
BK berbasis riset seperti: teknik healling story dengan topeng malangan untuk meningkatkan fairness;
permainan “gobag sodor” untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok; permainan “engklek” untuk
meningkatkan multiple intelligence, dan sebagainya. Keempat peluang sebagaimana dipaparkan di atas
merupakan penguatan yang luar biasa bagi Guru BK untuk menghadapi MEA, di samping penguasaan
bahasa baku standar PBB.
Tantangan Guru BK Berdaya Saing di Era MEA
Memperhatikan perihal empat peluang Guru BK mampu bersaing di era MEA mengandung makna
mendalam, sehingga mendorong untuk merealisasikannya. Guru BK dalam menjalankan tugasnya memiliki
kekuatan sekaligus kelemahan, perihal tersebut merupakan sebuah tantangan. Kekuatan yang dimiliki oleh
Guru BK adalah kekuatan bersumber dari asosiasi profesi yang tangguh dan solid yakni ABKIN, HSBKI,
MALINDO, dan APECA. ABKIN dan HSBKI merupakan asosiasi bimbingan dan konseling di Indonesia
sedangkan MALINDO dan APECA merupakan organisasi profesi konseling di tingkat Asia Tenggara.
Organisasi profesi itulah merupakan kekuatan internal yang patut dipertahankan. Guru BK maju bersama
asosiasi profesi yang besar di Indonesia dan di Asia Tenggara.
Asosiasi profesi merupakan ruh Guru BK untuk mengembangkan profesionalitasnya. Sebagaimana
ABKIN dalam momen tahunan senantiasa menggelar konvensi ilmiah, baik oleh pengurus besar maupun
pengurus daerah, seperti PD ABKIN Jawa Timur. Setiap pertemuan ilmiah sebagaimana digelar sekarang
ini menjadi ajang para Guru BK untuk berpartisipasi dalam menimba ilmu dan pengalaman, bahkan
mengambil peran untuk terlibat dalam menampilkan unjuk kinerjanya.
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Tantangan era Globalisasi—MEA ditandai dengan: (1) perubahan kehidupan yang sangat cepat, (2)
kehidupan yang kompetitif, (3) teknologi sebagai andalan, (4) ragam budaya, (5) orientasi nilai tambah, dan
(6) penjaminan mutu. Keenam perihal itu harus melekat bagi Guru BK untuk senantiasa merawat dan
merealisasikan dalam setiap kinerjanya di sekolah. Perubahan Kehidupan kompetitif dengan ragam budaya
yang berorientasi nilai tidak dapat ditawar lagi. Teknologi dan informasi menjadi kawan Guru BK dalam
memberikan layanan prima kepada peserta didik. Pada gilirannya penjaminan mutu sebagai benchmark bagi
standar baku peran dan tugas Guru BK. Terabaikannya tantangan era MEA sebagaimana di sebutkan dapat
berdampak pada tersungkur dan tersingkirnya profesionalitas Guru BK. Oleh karena itu era MEA
mengantarkan Guru BK mampu berdaya saing dengan para helper professional di kawasan Asia Tenggara.
Penutup
Peran Guru BK dalam menyiapkan diri dan menyiapkan peserta didik menghadapi MEA didasari oleh
kesungguhan, ketangguhan, dan tanggungjawab. Sikap tersebut senantiasa melekat dalam diri Guru BK
sebagai helper professional yang bermartabat, kreatif, dan inovatif. Kesadaran Guru BK dalam
mengembangkan diri cukup pelik, ia senantiasa siap menghadapi peluang dan tantangan dalam berdaya
saing. Dengan kesiagaannya menghadapi tantangan MEA, maka mimpi Guru BK telah terwujud. Guru BK
berhasil mengembangkan keterampilan untuk mengawal peserta didik siap menghadapi MEA.
Berkaitan dengan pengembangan diri Guru BK agar tidak gagap teknologi, maka ia mengaplikasikan
teknologi inovasi dalam layanan konseling. Produk inovasi untuk memfasilitasi layanan konseling berupa
cybercounseling. Penulis menghasilkan enam cybercouseling dari hasil penelitian dan pengembangan mulai
tahun 2010-2015.
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Bagaimana persiapan konselor menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)? Pertanyaan mendasar ini
memerlukan jawaban sesegera mungkin. Pasalnya, keberlangsungan MEA menyangkut segala lini kehidupan,
termasuk bidang konseling. Konselor sebagai ujung tanduk proses konseling ini tentu saja membutuhkan
beberapa strategi. Strategi ini dimaksudkan agar konselor memiliki daya saing pada upaya persiapan MEA.
Tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai kompetensi multikultural yang cukup krusial dimiliki
konselor serta sebagai modal utama konselor dalam menghadapi MEA. Pembahasan kompetensi multikultural
tidak lepas dari pendekatan konseling komunitas dan konseling lintas budaya yang berkembang pesat pada
abad-21. Kompetensi multikultural melahirkan kerangka konseling RESPECTFUL yang efektif dalam proses
konseling era MEA yang akan datang.
Kata Kunci: Kompetensi Multikultural, Konseling Komunitas, Konseling Lintas Budaya, MEA, Kerangka
Konseling RESPECTFUL

Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara peserta ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa
Indonesia disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015 ini.
MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang termaktub dalam Framework Agreement on
Enhancing ASEAN Economic Cooperation pada tahun 1992. Melalui MEA inilah tercipta pasar bebas di
bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA adalah dampak
arus bebas barang dan jasa bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas investasi, dampak arus bebas
modal, dan dampak arus tenaga kerja terampil (Amaliah, 2015).
Menggarisbawahi dampak arus tenaga kerja terampil yang dituliskan tersebut, menjadi titik perhatian
pada segala sektor kehidupan masyarakat, termasuk bidang konseling karena tenaga kerja yang dimaksud
salah satunya tentu saja adalah konselor. Sebagaimana dikemukakan oleh Fadli (2014) bahwa arus bebas
tenaga kerja terampil ini harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah peluang dalam
menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Selain sebagai peluang, hal ini juga dapat menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Sehingga,
pemerintah maupun stakeholder mempersiapkan diri menghadapi pengaruh arus bebas tenaga kerja ini.
Momentum MEA ini harusnya dimanfaatkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi
pengangguran dan memanfaatkan berbagai lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri; bukan
justru menjadi penonton di negeri sendiri dan lebih parah lagi menjadi pihak yang dirugikan jika akhirnya
lapangan kerja di dalam negeri nantinya ternyata lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar negeri
(Fadli, 2004; Legget, 2014).
Suherman (2007) memaparkan bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat,
kemajuan informasi dan teknologi yang tiada henti, serta pengembangan seni serta aspirasi budaya yang
senantiasa menggejolak, semuanya memberikan peluang bagi profesi konselor untuk secara berkelanjutan
berkembang dan memperlihatkan kinerja yang lebih baik.
Bertolak dari paparan di atas, maka tentu saja bidang konseling juga harus banyak menaruh perhatian
pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam rangka momentum MEA tersebut. Konselor
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harus peka pada peluang maupun tantangan yang akan datang sejalan datangnya MEA. Tulisan ini
bertujuan membahas lebih lanjut mengenai modal apa yang harus dipersiapkan konselor menghadapi MEA.
Salah satu konsep yang ditawarkan dan patut diperhatikan adalah kompetensi multikultural. Pembahasan
mengenai kompetensi multikultural ini tidak lepas dari perkembangan konseling komunitas yang secara
lebih mendalam akan di bahas berikut.
MEA, Multikulturalisme, dan Konseling Abad 21
MEA (bahasa international: ASEAN Economic Community/AEC) merupakan satu dari tiga pilar
pembangunan komunitas ASEAN. Dua pilar lainnya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC)
dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Pelaksanaan Komunitas ASEAN ini telah disepakati
akan diluncurkan pada 31 Desember 2015. Negara-negara yang termasuk dalam komunitas ASEAN ini
adalah Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan
Vietnam. Perekonomian ASEAN menempati urutan kedelapan terbesar di dunia dan dengan tingkat
populasi ketiga terbesar di dunia. MEA merupakan inisiatif yang baru sekaligus inovatif untuk
memperdalam tingkat integrasi ekonomi sesama negara ASEAN dan mengembangkan konektivitasnya ke
negara atau wilayah luar ASEAN (Umezaki, 2012).
MEA membuka peluang bagi seluruh anggotanya dalam mempersiapkan tenaga kerja ahli yang
handal dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja. Tentu hal ini tidak mudah, mengingat kompetisinya
bersifat internasional. Selain kompetisi, hal yang perlu diperhatikan adalah cakupannya yang bersifat lintas
budaya (cross-culture). Tidak kalah penting untuk ditelusuri lebih dalam adalah bidang konseling yang
selama proses keberlangsungannya melibatkan dua pihak atau lebih.
Menurut Ratanasiripong, Wang, Ratanasiripong, Hayes, Kaewboonchoo, dan Kathalae (2015) bidang
konseling turut menjadi perhatian pada persiapan MEA ini, dikarenakan masih dalam kategori
underdevelop (kurang berkembang) dan hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan konseling yang justru
terus berkembang. Hal ini dikarenakan budaya yang tertanam pada orang Asia -yang sebenarnya memiliki
masalah mental (psikis)- mengalami stigma yang menghalangi mereka meminta bantuan dari konselor.
Kondisi ini memberikan gambaran singkat perlunya setiap konselor mengerti budaya yang tertanam dalam
diri individu maupun lingkungan sosial tempat tinggal individu.
Term multikulturalisme menjadi penting jika membahas konseling lintas budaya. Sue menjelaskan
kerangka tripartite yang menggambarkan identitas personal. Identitas personal tersebut berisi tiga level
identitas yang bersumber dari hasil refleksi nilai-nilai tradisional orang Asia (seseorang tidak menyerupai
orang lain; menyerupai sebagian orang; menyerupai semua orang). Pada level identitas individual,
seseorang diidentifikasi dari keunikan kualitas mereka masing-masing. Pada level identitas kelompok,
kelompok budaya akan mempengaruhi sudut pandang seseorang sehingga pada saat yang sama
menunjukkan penilaian masyarakat pada individu tersebut. Adapun pada level identitas universal,
karakteristik dan pengalaman manusia secara umum terjadi pada setiap individu yang melintasi batas- batas
tertentu.
Pada umumnya, manusia (bahkan professional/helping professional) akan merasa nyaman saat
memikirkan mengenai keunikan seseorang atau sifat-sifat yang universal. Sebaliknya, manusia kurang
nyaman saat dihadapkan dengan level identitas kelompok yang kompleks. Lebih lanjut dijelaskan, saat
berfokus pada level kelompok maka akan muncul beragam variabel yang berhubungan dengan persamaan
atau perbedaan individu. Termasuk di dalamnya: ras, orientasi seksual, status pernikahan, agama, budaya,
kemampuan/ ketidakmampuan, etnis, lokasi geografis, usia, status sosioekonomi, dan gender.
Individu terkadang memiliki identitas budaya yang banyak, misalnya status pernikahan dan lokasi
geografis bisa berubah meskipun orang lain diasumsikan tetap. Hal ini sangat tergantung situasi. Sehingga,
praktik kerja dari konseling yang kompeten mengharuskan konselor mengerti kompleksitas dari budaya
atau identitas kelompok yang dialami klien mereka. Tetap pada perasaan “tidak nyaman” terhadap salah
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satu level identitas bukanlah pilihan dari konselor. Kenyatannya, konselor yang tidak senang dengan
multikulturalisme maka akan kesulitan untuk mengerti tindakan yang akan dilakukan pada kliennya. Saat
konselor mengerti pengaruh lingkungan pergaulan budaya dari klien maka akan memudahkan konselor
mengerti oppression (tekanan) hidup yang dialami klien. Dengan mengerti sistem oppression, konselor
telah mengambil langkah yang mengarah pada tanggung jawab terhadap aksi sosial (Lewis, Lewis, Daniels,
& D’Andrea, 2011).
Konseling Komunitas Abad 21: Asusmsi Dasar
Konseling komunitas abad 21 telah beralih haluan dari mikroskop diagnostik menuju strategi kontekstual.
Pergantian ini merefleksikan sikap dan perspektif konselor secara khusus maupun secara keseluruhan.
Perubahan ini tentu saja memberi implikasi praktis pada cara kerja konselor. Konselor mulai membuka
mata terhadap cara baru menangani klien mereka. Asumsi dasar pada konseling komunitas abad 21
mencakup perhatian pada sifat dasar multikultural pada perkembangan manusia yang dianggap sebagai
komponen sentral pada konseling komunitas (Lewis, Lewis, Daniels, & D’Andrea, 2011).
Sebagai komponen sentral, term multikulturalisme menuntut para konselor memiliki kompetensi
multikultural. Mengapa demikian? Konselor dan professional lainnya membutuhkan kompetensi
multikultural ini dalam rangka mampu mengerti lebih baik catatan atau cerita dari klien yang secara budaya
berbeda (Puukari & Launikari, 2005).
Kompetensi Multikultural dalam Pandangan Konseling Komunitas
Kompetensi multikultural pertama kali diperkenalkan oleh Sue dkk. pada tahun 1992 (Lewis, Lewis,
Daniels, & D’Andrea, 2011). Konseling multikultural menggambarkan gaya revolusioner yang secara jelas
menjadi pusat perhatian dalam bidang profesi konseling. Konseling ini mengubah paradigma yang semula
bias secara budaya (konsep-konsep yang dasar seperti kesehatan mental, kematangan psikologis,
perkembangan manusia, penyakit psikologis, dan strategi membantu yang cocok) menjadi lebih saling
menghormati dan peduli atau responsif budaya yang berbeda.
Penyusun kompetensi ini yaitu Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick McDavis,
mengembangkan dokumen kompetensi ini dalam rangka menjawab tuntutan dari Association for
Multicultural Counseling and Development (AMCD). Kepentingan dan kualitas dari dokumen tersebut
dengan cepat diakui, sehingga dipublikasikan pada AMCD dan pada American Counseling Association.
Setelah beberapa tahun setelah diperkenalkan, Multicultural Counseling Competencies terbukti sukses
dalam menyebarkan ide bahwa konseling tanpa kompetensi multikultural adalah tidak mungkin
(impossible). Dokumen mengenai kompetensi ini mengorganisir tiga area utama yaitu:
1) Kesadaran konselor pada nilai-nilai budayanya sendiri beserta bias-biasnya.
2) Kesadaran konselor terhadap sudut pandang kliennya, dan
3) Strategi intervensi yang cocok secara budaya
Pada setiap bagian tersebut, kompetensi didaftarkan dalam beberapa kategori yaitu: (a) sikap dan
keyakinan, (b) pengetahuan, dan (c) keterampilan. Hal ini penting untuk dicatat bahwa bagian pertama
menyoroti pentingnya kesadaran konselor pada nilai-nilai budayanya sendiri beserta bias. Penyelidikan
kompetensi adalah proses yang berkelanjutan yang dimulai dengan diri-interogasi dan tidak pernah
berhenti.
Sue dan Sue memberikan definisi dari professional (helping professional) yang kompeten dan sadar
budaya sebagai berikut: Pertama, profesional yang kompeten dan sadar budaya adalah yang aktif dalam
proses mengerti mengenai asumsi tentang perilaku manusia, nilai-nilai, bias, prasangka, gagasan,
keterbatasan pribadi, dan sebagainya. Kedua, profesional yang kompeten dan sadar budaya adalah yang
aktif berusaha untuk memahami pandangan klien mereka beserta budayanya yang berbeda. Ketiga,
profesional yang kompeten dan sadar budaya aktif dalam proses mengembangkan dan berlatih strategi
intervensi yang tepat, relevan, dan sensitif serta keterampilan dalam bekerja dengan klien yang berbeda
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budaya. Selain itu, Sue dan Sue menunjukkan bahwa "tiga gol ini memperjelas bahwa kompetensi
mulikultural merupakan proses aktif, berkembang, dan berkelanjutan serta merupakan aspirasi ketimbang
capaian" (Lewis, Lewis, Daniels, & D’Andrea, 2011). Tiga Aspek Penting
Hampir serupa dengan kompetensi multikultural tersebut, sebagai tambahan, pemaparan dari
Dayakisni & Yuniardi (2008), menjadi konselor multikultural yang efektif sekurang-kurangnya memiliki
tiga aspek penting yaitu: (1) Konselor harus mampu menghargai keanekaragaman budaya, memiliki
pemahaman kultur yang individual, dan perasaan empati pada klien; (2) Konselor mempunyai
kepercayaan/sikap yang sesuai atau layak, pemahaman, dan keterampilan untuk intervensi secara efektif
dalam situasi multikultural; (3) Persiapan professional, pengalaman langsung dengan kelompok yang
berbeda secara kultur dan suatu kesetiaan ke standar etis yang dibentuk oleh profesi konseling dapat secara
efektif mengurangi hambatan/penghalang konseling multikultural.
Kerangka Konseling RESPECTFUL Menyambut Era MEA
Sebagai jawaban kebutuhan kompetensi multikultural yang sebaiknya dimilliki setiap konselor yang siap
bersaing di era MEA, berikut ini akan dijabarkan kerangka konseling RESPECTFUL yang disusun oleh
D’Andrea & Daniels (Lewis, Lewis, Daniels, & D’Andrea, 2011).
Kerangka konseling RESPECTFUL berisi (a) pengakuan pada sifat multidimensi dari perkembangan
manusia, (b) menyadari kebutuhan pada model komprehensif dari human diversity yang dijadikan alat
praktek bagi professional yang bergelut di bidang kesehatan mental. Model asesmen dan konseling
RESPECTFUL mencakup definisi yang luas dan inklusif dari cultural diversity. Kerangka ini terdiri dari 10
faktor yang komprehensif. Faktor ini terpilih karena dianggap sangat penting dalam mempengaruhi
perkembangan psikologis dan kesejahteraan personal (personal wellbeing) dari klien dalam berbagai cara.
Meskipun demikian, sangat penting untuk disadari bahwa komponen yang terdapat dalam model ini tidak
merepresentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keseluruhan perkembangan manusia secara
mendalam. Berikut ini merupakan penggambaran faktor spesifik yang merupakan perhatian langsung dalam
kerangka RESPECTFUL.

Sepuluh faktor yang membentuk kerangka konseling RESPECTFUL melambangkan pertimbangan
pada aspek penting dari “cultural diversity” atau keberagaman budaya. Penyusun kerangka ini tetap
menyadari kemungkinan adanya pertimbangan lain selain faktor RESPECTFUL yang juga menunjukkan
pertimbangan secara budaya yang harus disadari konselor saat bekerjasama dengan klien dari budaya yang
berbeda. (Lewis, Lewis, Daniels, & D’Andrea, 2011).
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Kesimpulan
Kesiapan konselor dalam rangka menyambut MEA menunjukkan urgensi yang kuat. Konselor sebagai
tenaga ahli juga turut memiliki andil pada dampak arus tenaga kerja terampil selama keberlangsungan
MEA. MEA tidak hanya bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi antar negara ASEAN, namun juga
memperluas konektivitasnya pada negara atau wilayah luar ASEAN. Sehingga, kesadaran konselor
mengenai kompetensi multikultural menjadi penting. Kompetensi multikultural ini memuat tiga
karakteristik yang dimiliki seorang konselor yang kompeten: 1. Kesadaran pada asumsi, nilai, dan bias
mereka sendiri, 2. Mengerti sudut pandang dari klien yang berbeda budaya, 3. Memiliki kemampuan untuk
mengembangkan intervensi, strategi, dan teknik yang cocok pada klien.
Kerangka konseling RESPECTFUL merupakan cikal bakal konseling yang dibutuhkan pada era
MEA. Kerangka konseling ini merupakan model yang efektif dan memaparkan 10 faktor yang penting
yaitu: agama, latar belakang kelas ekonomi, jenis kelamin, kematangan psikologis, identitas etnik/ras,
tantangan perkembangan, bentuk trauma atau ancaman lainnya, latar belakang keluarga, keunikan
karakteristik fisik, dan lokasi tempat tinggal serta perbedaan bahasa. Kepekaan konselor pada faktor-faktor
tersebut sangat dibutuhkan dalam konseling multikultural.
Atrikel ini berimplikasi pada bidang konseling di Indonesia. Menyadari pentingnya kompetensi
multikultural dimiliki oleh konselor, maka sebaiknya diadakan berbagai pelatihan sehingga konselor benarbenar memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan pada era MEA ini. Salah satu kerangka konseling yang
ditawarkan sebagai hasil dari kompetensi multikultural adalah RESPECTFUL.
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Dunia pendidikan berhadapan dengan pengisi zaman dan kehidupan yang terus berubah menuju masa depan
yang akan dilalui di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kondisi perubahan kehidupan
masyarakat majemuk yang kompleks dan sulit terduga, dunia pendidikan seyogianya sanggup dan mampu
memprediksi dan menjemput masa depan melalui penciptaan strategi belajar sepanjang hayat yang kreatif
dan inovatif, alih-alih strategi belajar yang memelihara. Demikian halnya dengan bimbingan dan konseling
sebagai bagian terpadu dalam proses pendidikan; agar terus diupayakan untuk memfasilitasi perkembangan
peserta didik melalui strategi yang relevan dengan tantangan kehidupan tersebut.
Kata Kunci: Belajar, MEA, Global, Horizon, Internalisasi, Kebangsaan, Strategi BK.

Pendahuluan
Bimbingan dan konseling pada dunia pendidikan sangatlah di butuhkan, karena tidak dapat di pungkiri
seiring dengan derasnya informasi dan tranformasi Global yang masuk di era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) menyebabkan terjadinya berfikir dalam masyarakat, terutama kalangan anak-anak yang berada
dalam keadaan tumbuh dan berkembang sehingga para siswa sangat membutuhkan segala bentuk
bimbingan dan nasehat agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.
Dengan adanya bimbingan dan konseling tersebut kiranya perlu juga dikaji tentang aspek aspek yang
melatar belakangi adanya BK yaitu;
1. Aspek Kultural
Perkembangan zaman terutama zaman yang serba canggih banyak menimbulkan modernisasi di segala
bidang kehidupan manusia dan tentunya lembaga pendidikan tidak terlepas dari fungsi sebagai
kehidupan masyarakat, dalam menifestasinya mampu membantu manusia (siswa) agar bisa mencarikan
pemecahannya dari berbagai problem yang ada akibat dari modernisasi yang mengglobal akan tetapi
lembaga pendidikan hendaknya membantu secara individu maupun secara kelompok di sekolah.
2. Aspek Pendidikan
Secara makro pendidikan di artikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan bantuan oleh orang
dewasa kepada anak didik yang belum dewasa. Dimana suatu kegiatan yang baik dan ideal hendaknya
mencakup tiga aspek yaitu pengajaran kurikuler , kepemimpinan dan pembinaan peserta didik untuk
menghindari kesulitan belajar sekecil mungkin karena layanan bimbingan sangat menentukan
keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga pada proses selanjutnya siswa dapat
belajar semaksimal mungkin dan menuju keberhasilan yang telah di cita-citakan.
3. Aspek Psikologis
Aspek psikologis ini sangat berkaitan sekali dengan persoalan siswa dimana siswa tersebut di tuntut
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, artinya tidak ada kecenderungan untuk mengabaikan
kegiatan sekolah, tidak membuat gaduh dikelas, tidak selalu menyendiri dan respek terhadap
persoalan-persoalan yang berkembang di sekolah. Kita ketahui bahwa tidak semua siswa mampu
menjadi seorang siswa, artinya banyak siswa yang membutuhkan penanganan secara serius terkait
dengan kenakalan. maka untuk mengatasi hal itu di butuhkan penaganan khusus yakni berupa
bimbingan dan penyuluhan.
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4. Aspek Lingkungan
Karena siswa tidak apat terpantau secara langsung maka kemungkinan –kemungkinan terjadi
kenakalan, ada penyelewengan di luar sekolah sangat mungkin sekali. Untuk itulah dibutuhkan
semacam bimbingan secara khusus untuk membekali siswa setelah pulang kerumahnya masingmasing.
Pendidikan sebagai hajat hidup bangsa di negara manapun selalu diorientasikan kepada
pengembangan siswa agar mencapai pribadi yang lebih bermutu. Perbedaan yang esensial antara satu
negara dengan negara lainnya terletak pada formulasi konsep pribadi yang bermutu itu serta praksis
pendidikan sebagai upaya pencapaiannya. Dalam menempuh pembangunan pranata pendidikan yang
berfungsi seperti itu diperlukan kebijakan yang bervisi prospektif, yang ditunjang oleh gagasan konseptual
yang komprehensif dan manajemen praksis pendidikan yang terintegrasi yang ditunjang oleh para pakar
dan cendekiawan yang kompeten dalam melahirkan gagasan kreatif dan inovatif, serta kalangan praktisi
pada profesi bimbingan dan konseling.
Skenario Siswa Masa Depan
Skenario siswa masa depan merupakan gambaran siswa atau peserta didik hari ini dan sesudahnya, yang
inklusif dengan individu-individu sebagai pribadi yang utuh sebagaimana menjadi orientasi pendidikan.
Asumsi yang melandasinya adalah, bahwa praksis pendidikan yang diselenggarakan hari ini pada
hakikatnya diarahkan kepada pengisi kehidupan masa depan. Tidak ada praksis pendidikan yang ditujukan
untuk mengembangkan pengisi masa lampau yang telah lewat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang
diformulasikan ke dalam pernyataan yang akan dicapai berkaitan erat dengan masyarakat masa depan yang
diproyeksikan.
Apa masa depan itu? Masa depan itu adalah sekarang, saat ini, detik ini, dan dia mencakup seluruh
masa sesudahnya (Ziauddin Sardar, 1979). Dikarenakan dipandang dari saat ini, maka masa depan
terbentuk dari beberapa alternatif masa depan yang dituju oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya alternatif
masa depan itu dapat dianggap sebagai horizon rencana yang dapat dipilih dan akan mendatangkan hasil.
Sardar (1979) membagi horizon rencana itu ke dalam lima periode dasar, yaitu sebagai berikut.
a) Masa depan terdekat, dimulai sejak saat ini sampai tahun depan. Sebagai suatu horizon rencana, masa
depan ini mengetengahkan pilihan yang agak terbatas, sebab masih bergantung kepada masa lampau.
Keputusan atau tindakan yang diambil saat ini hanya memberi pengaruh kecil, bahkan mungkin tidak
berpengaruh sama sekali.
b) Masa depan yang dekat, dimulai dari tahun ini sampai lima tahun mendatang dan merupakan jangka
waktu yang banyak dipilih untuk rencana-rencana perkembangan dari hampir semua negara
berkembang. Keputusan dan pilihan kebijaksanaan dapat dibuat dan dapat menyebabkan timbulnya
perubahan-perubahan besar dalam jangka waktu ini; tapi tidak benar-benar menyuguhkan perubahan
yang sifatnya revolusioner dalam jangka waktu yang sesingkat itu.
c) Masa depan satu generasi, yakni masa depan yang berkisar dari lima sampai dua puluh tahun, yang
merupakan waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mematangkan satu generasi. Dalam
kerangka ini, keputusan dan kebijaksanaan yang diambil sekarang dapat mempengaruhi masa depan
generasi berikutnya. Dengan wawasan ke muka dan diciptakannya keadaan yang sesuai, hampir semua
rencana dapat dijadikan kenyataan dalam jangka waktu ini.
d) Masa depan multigenerasi/jangka panjang, yakni jangka waktu yang mencakup beberapa generasi,
berkisar dari lima puluh sampai enam puluh tahun.Meskipun pada umumnya merupakan masa depan
yang tak dapat dikendalikan (dari sekarang), tidaklah mustahil untuk melihat/merebut
kesempatan/krisis di muka.
e) Masa depan yang jauh berkisar dari lima puluh tahun dan seterusnya. Dalam jangka waktu ini hanya
mungkin untuk membuat spekulasi.
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Skenario siswa masa depan bukanlah ramalan masa depan siswa itu sendiri, melainkan suatu
gambaran pelbagai alternatif yang dapat timbul sebagai akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil
pada masa sekarang, serta memungkinkan untuk dilakukan. Dengan demikian, di dalam skenario siswa
masa depan terlingkup baik subjek pelaksana, objek sasaran, maupun tujuan dan nilai perencanaan; yang
didasarkan atas pengalaman kritis masa lampau dan analisis terhadap fenomena-fenomena faktual masa
kini.
Siswa masa depan seperti apa yang dapat dijadikan orientasi dan intervensi pendidikan? Dalam
pertanyaan lain, karakteristik manusia macam mana yang seyogianya dikembangkan oleh pendidikan
sekarang dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan di masa depan? Para ahli memprediksikan, bahwa di
masa depan itu akan terwujud suatu masyarakat: (1) modern yang berbeda dengan masyarakat tradisional;
dan (2) global yang berhadapan dengan masyarakat dalam adegan lokal/nasional.
Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?
Masyarakat abad ini adalah masyarakat global, yang ditandai dengan kesalingbergantungan, keberkaitan
dan penciptaan jaringan-jaringan kerja (networking). Tanda-tanda tersebut terjadi dalam pelbagai aspek
kehidupan, politik, sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi. Satu hal yang amat menakjubkan dalam
masyarakat global adalah jaringan informasi yang sangat luas, cepat, mudah diakses oleh siapapun,
kapanpun dan di manapun. Pergeseran informasi dari untuk didengar kepada informasi untuk dilihat,
menyebabkan jutaan byte informasi datang setiap detik, sehingga manusia dapat mengalami oversupply
informasi yang penuh dengan ketidakpastian dan bahkan kesemrawutan.
Kehidupan global telah meningkatkan ekspektasi manusia akan status dan kualitas kehidupan yang
lebih baik, menempatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan berkomunikasi
sebagai piranti utama untuk mewujudkan ekspektasi itu. Informasi menjadi hal yang amat penting bagi
manusia dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya. Kultur kehidupan telah semakin cenderung bergeser ke arah lebih banyak mencurahkan
waktu untuk kepentingan kerja dan upaya mencapai hasil kerja sebaik-baiknya (excellencies). Orientasi
kerja adalah orientasi layanan yang tidak terlalu terikat lagi oleh hari kerja, tetapi lebih bergantung kepada
kebutuhan layanan itu untuk diberikan. Kecenderungan ini merupakan dampak positif dari proses
globalisasi yang mendorong manusia untuk terus berpikir dan meningkatkan kualitas kemampuan, dan
tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya pada saat ini (Sunaryo Kartadinata, 2000).
Masa depan yang global yang tengah dihadapi mengandung situasi-situasi baru, yang sebelumnya
tidak terduga dan tidak akan dapat dihadapi dengan pola-pola perilaku yang telah dikuasai selama ini.
Artinya, sebagian dari situasi-situasi yang selama ini dan sampai sekarang ini seolah-olah merupakan
bagian dari kehidupan sehari-hari, akan hilang digantikan oleh situasi-situasi baru yang sampai saat ini
belum pernah muncul dalam sejarah kehidupan umat manusia. Kondisi atau situasi global menuntut
manusia untuk mampu memilih, menimbang, mengarifi, merekonstruksi, dan memaknai informasi untuk
kepentingan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kompleksitas, ketakpastian,
paradoks yang dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan dan frustrasi manusia pada hakikatnya adalah
wahana belajar sepanjang hayat bagi manusia untuk menampilkan
Eksistensi Dirinya Di Dalam Dunia Global Ini.
Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada
akhir 2015 mendatang. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada
sektor keahlian khusus. Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah
pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing Asean
meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di
wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
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Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini
nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di
seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya
membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga profesional, seperti dokter,
pengacara, akuntan, konselor dan lainnya. Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah
Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya
menghalangi perekrutan tenaga kerja asing.
"Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan," katanya.
"Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai
jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya."
Apa keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?
Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja
mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga
dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau
sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta,
sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa
banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan
kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.
Perspektif Strategi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan
Kondisi masa depan yang tergambar dalam skenario di atas mencakup kilasan karakteristik bagian luar
(lingkungan alam) dan karakteristik bagian dalam atau manusia sebagai subjek dan objek orientasi dan
intervensi pendidikan. Gambaran kedua aspek tersebut berimplikasi bagi terciptanya strategi makro
pendidikan yang berorientasi pengembangan individu sebagai pribadi yang utuh atau manusia yang
berkembang sumberdayanya secara bermutu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan.
Apabila pendidikan dipandang sebagai pranata vital dalam mengembangkan sumberdaya manusia
yang bermutu, maka pemungsiannya tidak hanya diorientasikan kepada pemahaman wawasan kebangsaan,
melainkan harus melingkupi matra-matra yang lain secara terpadu, hingga diperoleh keutuhan internalisasi
pada pribadi individu sebagai peserta didik.
Dalam masyarakat Indonesia yang bhinneka sekurang-kurangnya perlu dikembangkan tiga matra
wawasan kebangsaan, yang meliputi matra paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat
kebangsaan.
a) Matra Paham Kebangsaan merupakan refleksi dari kesadaran individu peserta didik) akan
kebhinneka-tunggalikaan masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman
berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk. Refleksi kesadaran ini
dilandasi oleh pemahaman yang dalam akan kondisi geografis, latar belakang sejarah, pandangan
hidup, kesenian, dan bahasa Indonesia. Keseluruhan landasan tersebut hendaknya menjadi fasilitas
bagi peserta didik dalam bergaul dan atau berinteraksi dengan sesamanya.
b) Matra Rasa Kebangsaan dimaksudkan sebagai dimensi kesadaran yang bersifat apresiatif (menerima
dan menghargai) atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal-usul keturunan dan suku bangsa, tetapi
tetap mengekspresikan perasaan yang sama sebagai bangsa Indonesia.
c) Matra Semangat Kebangsaan dimaksudkan sebagai dinamika perilaku yang atraktif yang diwujudkan
dalam perbuatan senasib-sepenanggungan, toleransi, tenggang rasa, saling menghormati dan sanggup
berkompetisi secara sehat serta menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah
bangsa lain di dunia ini.
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Ketiga matra tersebut hendaknya dijadikan objek orientasi praksis pendidikan, yang tidak hanya
berorientasi pada masa lalu dan kini, melainkan ke masa depan kehidupan masyarakat majemuk. Dalam hal
ini diyakini, bahwa kehidupan itu sendiri mengarah kepada masa depan, bukan surut ke belakang waktu.
Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus berupaya merebut dan menginternalkan masa depan kehidupan
masyarakat yang majemuk pada masa kini melalui strategi pendidikan yang tepat.
Hasil studi tentang pelaksanaan program pembauran di bidang pendidikan (1999-2000) di delapan
provinsi, merekomendasikan perlunya pembinaan kesatuan bangsa melalui bidang pendidikan.
Implementasi pembinaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk penciptaan lembaga-lembaga
pendidikan di daerah-daerah yang bercorak budaya Bhinneka Tunggal Ika melalui strategi pendidikan yang
menumbuhkembangkan nilai-nilai religius, teoretik, ekonomik, humanistik, politik dan estetik secara
terpadu.
Dalam rekomendasi studi dinyatakan, bahwa langkah-langkah operasional tentang pembinaan
kesatuan bangsa yang dimaksud hendaknya sejalan dengan otonomi daerah. Adapun yang menjadi dasar
pertimbangannya, yaitu: (1) setiap daerah berpotensi untuk mengembangkan kebhinnekaan yang unggul;
sehingga apabila teraktualisasikan melalui pendidikan, maka akan memperkuat keikaan bangsa Indonesia;
dan (2) strategi pendidikan yang memadukan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu langkah kebijakan
yang demokratis dalam rangka pemberdayaan daerah melalui bidang pendidikan.
Guna mengembangkan manusia yang dapat hidup dan mampu menghadapi masa depan yang
dimaksud, pendidikan seyogianya diorientasikan pada pemanfaatan kondisi masa depan dan karakteristik
manusia sebagai sumberdaya dan wahana belajar sepanjang hayat. Kendati pernyataan tersebut tampaknya
klasik, tetapi kandungannya merujuk pada perluasan makna belajar itu sendiri sebagai suatu kebutuhan
manusiawi yang tidak dapat ditawar-tawar.
Peter Jarvis (1992) menggambarkan, bahwa proses belajar manusia berlangsung dalam kondisi
paradoks, yakni suatu kondisi yang tumbuh dari kulminasi kontradiksi kehidupan dalam masyarakat.
Masalah-masalah yang muncul di dalam paradoks tersebut bukanlah semata-mata masalah ilmu
pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial, melainkan masalah kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan,
bahwa upaya dan intervensi sistematik diperlukan untuk membawa umat manusia ke arah yang lebih cerah
dan bermutu agar tidak terjerumus ke jurang kenistaan.
Suatu hal yang menguntungkan bagi manusia, karena menurut Bronowski (Sunaryo Kartadinata,
2000) manusia memiliki long childhood atau memiliki masa belajar yang panjang, fleksibilitas, dan
plastisitas berpikir, yang membuat dirinya mampu berimajinasi, merekonstruksi, dan memaknai
pengalaman masa lalu serta membentuk, mengklarifikasi, dan mengantisipasi kepuasan-kepuasan yang
dapat dicapainya pada masa yang akan datang.
Pendidikan yang berorientasi pengembangan individu manusia sebagai pribadi yang bermutu pada
dasarnya adalah pendidikan yang berpangkal tolak pada pengembangan diri, dan bertujuan kembali kepada
persoalan pribadi yang mengintegrasikan relasi antara nafsani dan jasmani dalam kesatuan wujudnya. Jadi,
membina pribadi berarti membangun insan seutuhnya, yang berasaskan keseimbangan antara pembangunan
fisik-materiil dengan psikis-religius. Dalam konsep Islam, orientasi ini disebut membina nafsin
(Qamarulhadi, 1986). Dengan kata lain, melalui pendidikan manusia dapat menjadi pribadi yang bermutu,
apabila ia mau belajar mengetahui apa yang dipelajari atau dikerjakan, untuk apa belajar, dan apa dasarnya
ia belajar.
Strategi makro pendidikan yang mengarah kepada belajar sepanjang hayat dan diorientasikan untuk
mengembangkan pribadi yang bermutu oleh para ahli disebut innovative learning (belajar inovatif) (Lihat
Botkin, Elmandjra dan Malitza, 1979). Belajar inovatif merupakan strategi pendidikan yang diprediksi
relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern dan global; yang berbeda dengan strategi
maintenance learning, yang cenderung berlaku pada masyarakat tradisional dan lokal. Dalam strategi
belajar memelihara (maintenance learning), kegiatan belajar dilakukan terutama untuk mempertahankan
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apa yang sudah ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki sebagai warisan kultural. Strategi
belajar ini terlalu bersifat adaptif atau menyesuaikan diri secara pasif dengan apa yang sudah ada. Sudah
barang tentu, strategi belajar demikian akan terasa kurang memadai, bila diperhadapkan dengan semakin
derasnya arus informasi sekarang dan ke depan. Hasil-hasil belajar memelihara tidak pernah berdaya ketika
dihadapkan pada situasi baru, situasi yang tidak terduga sebelumnya. Akhirnya akan terjadi suatu krisis
yang muncul dalam bentuk ketidakberdayaan atau shock. Kondisi semacam ini selanjutnya memaksa
manusia mencari suatu modus belajar yang baru, yang benar-benar efektif untuk menghadapi keadaan yang
baru tadi.
Kelambanan gerak pada modus belajar tradisional (belajar memelihara) di banyak negara termasuk
negara-negara maju, muncul dalam gejala learning lags (Mochtar Buchori, 1987) yang besarnya dapat
mencapai 30 tahun atau lebih. Learning lag ialah kesenjangan yang terdapat antara waktu ketika pertama
kali timbul kesadaran akan perlunya suatu perubahan dalam suatu program belajar dengan waktu ketika
perubahan tadi benar-benar dilaksanakan.
Perlunya strategi belajar inovatif dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan di masa
depan bersifat saling berkaitan atau berbentuk jaringan-jaringan yang kompleks. Selanjutnya, segenap
persoalan atau permasalahan di masa depan akan terselesaikan melalui tindakan bersama (cooperative
action). Apabila pendidikan terlalu mengandalkan strategi belajar memelihara, maka hasilnya lebih
mengutamakan adanya persaingan daripada kebersamaan; lebih banyak melahirkan kemampuan menyusun
solusi alih-alih kemampuan melakukan aksi.
Sementara itu, dalam strategi belajar inovatif terdapat dua aspek kegiatan belajar, yaitu antisipasi dan
partisipasi. Perilaku yang inovatif hanya akan timbul kalau terdapat kemampuan untuk berantisipasi, yakni
kemampuan untuk memperkirakan secara sistematis dan realistik apa yang mungkin akan terjadi. Inovasi
muncul sebagai hasil dari persiapan-persiapan untuk menyambut apa yang diperhitungkan akan terjadi tadi.
Sebaliknya, setiap pola perilaku baru hanya akan berdampak inovatif dalam masyarakat apabila
dilaksanakan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat; atau apabila setiap anggota masyarakat turut
berpartisipasi dalam usaha menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan zaman. Dengan pernyataan lain,
antisipasi mendorong lahirnya solidaritas dalam waktu, sedangkan partisipasi menciptakan solidaritas
dalam ruang.
Delors, et al. (1996) memperluas makna strategi makro pendidikan yang dimaksud ke dalam bentuk
empat pilar pendidikan, yakni: (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to live together,
learning to live with others; dan (4) learning to be.
1) Learning to know merupakan pilar pertama yang akan menyangga individu untuk menguasai
perangkat-perangkat pemahaman. Tipe belajar inipun dapat dihargai, baik sebagai suatu awal maupun
akhir di dalam kehidupan. Sebagai suatu awal, melalui belajar ini setiap individu dipersiapkan untuk
memahami pelbagai kesulitan tentang lingkungan hidupnya, mengembangkan keterampilanketerampilan kerja dan komunikasi. Sebagai suatu akhir, learning to know merupakan dasar untuk
menyenangi pemahaman, pengetahuan dan penemuan.
2) Learning to do sebagai pilar kedua tidak hanya bermakna belajar untuk melakukan tugas pekerjaan
yang perhatiannya diberi upah dengan segera. Secara umum, individu diupayakan untuk menguasai
pelbagai kompetensi dan keterampilan dalam menghadapi dan menangani situasi yang bervariasi,
bekerja di dalam suatu tim, dan kaya akan pengalaman bekerja di pelbagai konteks jaringan.
3) Learning to live together merupakan pilar pendidikan yang senafas dengan belajar untuk hidup
bersama orang lain yang beragam. Tipe belajar seperti ini merupakan isu umum dalam pendidikan
dewasa ini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk
seperti Indonesia. Melalui tipe belajar untuk hidup bersama, individu seyogianya dikembangkan
pemahamannya tentang orang lain, sejarah, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai spiritual yang
melandasi mereka dalam menciptakan semangat baru dalam kehidupan yang saling bergantung, penuh
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risiko dan tantangan masa depan. Sudah barang tentu, pembelajaran yang menggunakan strategi
dinamika kelompok sangat diapresiasi dalam hal ini.
Dalam konteks pendidikan berwawasan kebangsaan, belajar hidup bersama orang lain yang berbeda di
samping matra paham kebangsaan, terlingkup pula rasa kebangsaan yang merupakan manifestasi dari
nilai perdamaian serta semangat kebangsaan atau nilai demokrasi (UNESCO-APNIEVE, 2000).
Dengan kata lain, pendidikan yang berwawasan kebangsaan senafas pula dengan pendidikan nilai
untuk perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi.
4) Pilar yang keempat adalah learning to be atau belajar menjadi. Tipe belajar ini diupayakan untuk
mengembangkan kepribadian siswa dan kemampuan untuk bertindak lebih mandiri,
mempertimbangkan serta tanggungjawab pribadi. Dalam konteks pemikiran ini, learning to be dapat
dikatakan sebagai pendidikan akhlaqul karimah yang menjembatani silaturrahim antara manusia
dengan alam, sesamanya dan dengan Tuhannya.
Implikasi bagi pengembangan bimbingan karier dari penelitian ini bahwa strategi pengembangan
karier hendaknya dilatarai oleh kebutuhan dan keinginan (needs and wants), layanan yang diluncurkan
(deliveri service), dan tanggung jawabdan pengaruh (responsibility and influence) terhadap peserta didik
sesuai
dengan jenjang pendidikannya. Dengan kata lain, strategi layanan bimbingan karier bagi
siswa
hendaknya dikembangkan berdasarkan tugas-tugas perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai
oleh siswa. Dalam setiap strategi layanan bimbingan karier, konselor sekolah hendaknya membuat tahapantahapan yang tertata dengan jelas dan rapi. Tahapan tersebut, antara lain: (1) eksplorasi; (2) Analisis opsi
dan pembuatan keputusan; (3)perencanaan; dan (4) impelmentasi. Dalam istilah Muhammad Surya (2012:
9), program itu harus, “ Nete Taraje Nincak Hambalan”. Dengan kata lain, harus bertahap dan mengikuti
alur yang telah ditetapkan dari mulai yang bawah sampai yang puncak. Selanjutnya, dalam strategi layanan
bimbingan karier konselor hendaknya menyertakan ruh atau nyama layanan, yaitu menjalani hidup sebagai
bagian darikehendak Pencipta dan senantiasa semangat dalam berusaha menapaki semua pendakian.
Penutup
Konselor yang bermartabat dalam menghadapi MEA akan bekerja di dunia pendidikan mantap, bekerja di
luar dunia pendidikan sigap, dan bekerja di mana-mana siap. Diharapkan konselor bermartabat dapat
bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat juga dunia internasional. Adanya pelanggaran atau
penyalahgunaan profesi konselor menyebabkan citra konselor saat ini masih belum baik. Dalam
mempersiapkan strategi kreatif BK untuk mempersiapkan masa depan siswa konselor profesional
seharusnya perlunya strategi belajar inovatif dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan di
masa depan bersifat saling berkaitan atau berbentuk jaringan-jaringan yang kompleks.
Strategi layanan bimbingan karier bagi siswa hendaknya dikembangkan berdasarkan tugas-tugas
perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa
Diharapkan konseling mampu memberikan strategi kreatif dalam mempersiapkan masa depan siswa
yang bisa bersaing dan keberadaannya diakui dunia internasional khususnya di era Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
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Tulisan ini dilatar belakangi keprihatinan, bermasalahnya kepribadian konselor. Berdasarkan survei yang
dilakukan di beberapa SMP dan SMA di Sumatera Barat serta provinsi tetangga. Konselor belum menjadi
idola bagi peserta didik. Konselor masih menjadi sosok yang ditakuti, sering merasa benar, cerdas tapi kasar,
tidak amanah, dan tidak dapat dipercaya serta belum bisa mewariskan keteladanan. Bahkan konselor belum
berkepribadian mulia dan berkarakter.
Berdasarkan masalah ini, penulis menawarkan konsep pemikiran, mendidik kepribadian konselor. Tulisan ini
merupakan pembahasan kajian literatur (library research).
Kompetensi kepribadian pada UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan salah satu
kompetensi yang wajib dimiliki guru (konselor). Maka seharusnya kita berperan dalam mendidik kepribadian
konselor dengan model mendidik kepribadian konselor: (1) mendidik kepribadian berkarakter shiddiq, (2)
mendidik kepribadian berkarakter amanah, (3) mendidik kepribadian berkarakter tabligh, (4) mendidik
kepribadian berkarakter fathanah, dan (5) mendidikkan keteladanan, akhirnya konselor kita berkepribadian
mulia dan berkarakter yang siap menyonsong MEA.
Kata Kunci: Kepribadian dan Konselor

Pendahuluan
Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, konselor masih menjadi sosok yang ditakuti oleh peserta
didik beberapa SMP dan SMA di Sumatera Barat, serta provinsi tetangga. Hal ini membuktikan bahwa
konselor, dalam hal ini guru Bimbingan dan Konseling sebagai sebuah profesi, belum mendapat tempat
yang baik bagi peserta didik di sekolah.
Berdasar survey yang dilakukan terhadap 743 responden (peserta didik), dengan menggunakan
angket valid dan reliabel, tentang kekeliruan yang diperbuat guru Bimbingan dan Konseling (konselor)
dalam proses pembelajaran, pada aspek keteladanan, 408 (54,91%) peserta didik menyatakan bahwa guru
Bimbingan dan Konseling belum dapat menjadi teladan.
Aspek ini cukup menojol pada butir guru BK menerima pangilan handphone saat mengajar, 598
(80,48%) peserta didik menegaskan, bahwa konselor mereka menerima pangilan handphone saat mengajar,
mengajar yang dimaksud disini adalah saat guru BK memberikan layanan dalam kegiatan BK.
Pada butir guru BK terlambat datang ke sekolah, 532 (71,60%) peserta didik menyatakan bahwa
konselornya terlambat datang ke sekolah. Pada butir guru BK perkataannya menyakitkan hati, 461
(62,05%) peserta didik menyatakan bahwa perkataan konselor menyakitkan hati bagi mereka.
Hal ini juga didukung oleh beberapa butir yang lain, seperti tidak disiplin, membuka rahasia pada
guru atau orang lain, membocorkan soal ujian, pilih kasih, update status dimedia sosial di kelas, dan
sebagainya, rata-rata lebih dari 50% respon peserta didik disetiap butirnya.
Fenomena tersebut sangat memprihatinkan, seharusnya tidak terjadi. Sebab konselor merupakan
sosok guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik sebagai guru Bimbingan dan Konseling yang
bermartabat. Sosok konselor adalah individu yang harus memiliki nilai lebih, dibanding dengan sosok
individu yang lain di sekolah.
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Nilai lebih itu terdapat pada kepribadian konselor, konselor sebagai pribadi seorang guru, seharusnya
menjadi sosok yang dapat diteladani ucapan, perkataan, dan perbuatan (perilaku) nya.
Tapi malah sebaliknya yang terjadi, konselor belum bisa menjadi teladan, terlambat datang
kesekolah, perkataannya menyakitkan hati, menerima pangilan handphone, tidak disiplin, membuka rahasia
pada guru atau orang lain, membocorkan soal ujian, pilih kasih, update status dimedia sosial di kelas, dan
sebagainya.
Kenapa demikian? karena nilai lebih dalam hal kepribadian konselor belum terinternalisasi pada
dirinya dengan baik. Kepribadian berkarakter masih sebatas wacana yang terintegrasi pada mata kuliah
pendidikan karakter pada kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di setiap jurusan atau
program studi Bimbingan dan Konseling yang ada.
Kalau hal seperti ini berlaku tetap, satu aspek kompetensi dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU RI No. 14, 2005 tentang Guru dan Dosen) yang ada
akan sangat lemah, dalam menterjadikan sarjana Bimbingan dan Konseling yang memiliki kompetensi
kepribadian, apalagi berkepribadian mulia dan berkarakter.
Kepribadian mulia dan berkarakter sangat dibutuhkan untuk berkompetisi dengan cerdas dan
pengabdian yang lebih baik bagi konselor. Apalagi kompetisi konselor semakin ketat disaat kita telah
memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA ditandai dengan terbukanya kesempatan
berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor dari Negara-negara ASEAN semakin terbuka lebar, termasuk
bidang-bidang tenaga kerja pekerjaan yang bersifat profesional. Konselor termasuk bidang pekerjaan
profesional, yang akan menuai dampak dari diberlakukannya MEA akhir tahun 2015 ini.
Maka sudah selayaknya bersama kita carikan solusi terbaik, mendidik kepribadian konselor, agar
keluar dari fenomena di atas dan siap menyonsong MEA. Mendidik merupakan usaha sadar dalam
mentranfer pengetahun, sikap, dan perilaku pada individu tertentu, individu dalam tulisan ini adalah
mahasiswa, mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang sedang dipersiapkan menjadi konselor. Berdasarkan
uraian di atas, kita sematkan judul pada tulisan ini “Mendidik Kepribadian Konselor dalam Menyonsong
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”.
Konsep Konselor
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Nomor 20 2005 Sisdiknas), konselor adalah pendidik, berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan.
Hal ini kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun
2008 (Permendiknas No. 27 2008), tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Pada
Permendiknas No. 27 2008 konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan
pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan
Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi.
Masih pada permen yang sama, kontek tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang
bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan
untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan
dimaksud adalah pelayanan Bimbingan dan Konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli
Bimbingan dan Konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan konselor dalam tulisan ini adalah individu yang
bertugas dan individu yang dipersiapakan sebagai guru Bimbingan dan Konseling yang memiliki kualifikasi
akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling, maupun sedang menempuh jenjang
pendidikan strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling.
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Konsep Mendidik
Mendidik merupakan usaha sadar dalam mentranfer pengetahun, sikap, dan perilaku pada individu yang
didik. Mendidik asal katanya didik, didik berarti mengajarkan sesuatu pada individu agar berkembang
dengan baik sesuai dengan tahapan rentang perkembangan individu.
Sedangkan mendidik menurut Pidarta (2009: 2) secara insting segera diikuti oleh mendidik yang
bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara mendidik karena
perkembangan pemikirannya. Demikianlah makin lama makin banyak ragam cara mendidik.
Pekerjaan mendidik mencangkup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan
perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan,
kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik. Berarti mendidik
bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan kehidupannya dari
kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia (Pidarta, 2009: 2).
Jadi mendidik yang dimaksud pada tulisan ini adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan
pendidik membuat individu lebih baik dalam rangka meningkatkan kehidupan, agar dapat bersaing dengan
individu yang lain. Individu yang dimaksud adalah mahasiswa, mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang
sedang dipersiapkan menjadi konselor.
Konsep Kepribadian
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki guru (konselor).
Kepribadian adalah karakter yang ada pada diri individu, yang lahir dalam bentuk perilaku yang
dapat dinilai oleh orang lain. Karakter dalam terminologi psikologi Islam adalak akhlak. Akhlak adalah
kepribadian yang lahir dalam bentuk sifat yang menetap pada diri individu, spontan, menjadi ciri khas diri
dan identitasnya.
Akhlak memiliki ekuivalensi dengan kata karakter. Ilmu Akhlak sama artinya dengan karakterologi
Islam. Allport yang disitir oleh Sumadi Suryabrata menyatakan karakter (= akhlak) itu sama dengan
kepribadian, tapi dipandang dari sudut yang berlainan. Istilah karakter dipandang dari sudut “penilaian”
baik-buruk, senang-benci, menerima-menolah suatu tingkah laku berdasarkan norma-norma yang di anut.
Sedangkan istilah kepribadian dipandang dari sudut “penggambaran” manusia apa adanya tanpa disertai
penilaian. Sumadi Suryabrata, dalam Mujib (2006: 26).
Akhlak sebagai makna dari kepribadian lahir seiring dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi
yang bertugas memperbaiki kepribadian manusia yang sudah hancur karena kejahiliyahan. Hal ini sesuai
dengan Hadits Riwayat Malik bin Anas, terjemahannya “Aku diutus untuk menyempurnakan kepribadian
manusia (akhlak manusia)”.
Sejalan dengan fenomena pada latar belakang di atas, tentang kekeliruan yang diperbuat guru
Bimbingan dan Konseling (konselor) dalam proses pembelajaran, yang belum berorientasi pada kepribadian
yang baik, guru Bimbingan dan Konseling belum dapat menjadi teladan dan sebagainya. Hal ini
mengindikasikan lemahnya akhlak sebagai wujud dari kepribadian individu. Maka berdasarkan uraian di
atas, kepribadian dalam tulisan ini adalah akhlak, karakter mulia, yang bersifat menetap dan menjadi
identitas dirinya sebagai konselor.
Konsep Mendidik Kepribadian Konselor
Mendidik adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan pendidik membuat individu lebih baik dalam
rangka meningkatkan kehidupan, agar dapat bersaing dengan individu yang lain. Ada dua individu yang
terlibat secara langsung pada pengertian yang dibangun dalam tulisan ini; Individu pertama adalah
pendidik, sedangkan individu kedua adalah peserta didik. Pada jenjang perguruan tinggi peserta didik

37

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
disematkan pada mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang sedang
dipersiapkan menjadi konselor.
Mendidik kepribadian konselor, berarti mendidik kepribadian mahasiswa Bimbingan dan Konseling
agar berkarakter mulia (berkepribadian atau berkhlak mulia) menetap dan menjadi identitas dirinya sebagai
konselor. Karakter merukan sifat yang menetap dalam diri individu dan stabil, dalam menuntun perilaku
serta kepribadian mulia (uswatun hasanah).
Jadi, yang terpenting, kata kunci untuk memahami karakter disini, perilaku dan kepribadian yang
bersifat tetap dan stabil. Hal ini sudah ada pada diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW 14 abab yang lalu,
melalui al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW telah mewariskan model mendidik kepribadian mulia dan
berkarakter. Model mendidik kepribadian mulia dan berkarakter yang penulis maksud sebagai berikut:
Pertama, mendidik kepribadian berkarakter shiddiq, karakter shiddiq salah satu karakter kepribadian
Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah SAW telah mencontohkan karakter ini, dalam sepanjan rentang
kehidupanya, Rasulullah SAW berkepribadian mulia. Rasulullah SAW sangat dikagumi oleh manusia, baik
kalangan non muslim, apalagi dikalangan umat muslim sendiri, karena kepribadian dengan karakter
shiddiq-nya.
Shiddiq artinya benar, benar dalam ucapan dan perkataan, serta perbuatan dan perilaku, perbuatan
sejalan dengan ucapannya. Itulah karakter shiddiq, hal ini berbeda sekali dengan kondisi sekarang, banyak
individu, selalu manis dalam ucapan berbeda dalam berperilaku. Apalagi, setelah tujuan tercapai perbuatan
tidak sejalan lagi dengan ucapan.
Islam mengajarkan, individu untuk membersihkan diri baik secara lahir/fisik maupun bathin/jiwa.
Membersihkan diri baik secara lahir/fisik dengan mandi sunat dengan memenuhi rukun dan syarat
berdasarkan syar’i (agama/tauhid). Sedangkan bahagian yang amat penting dalam mendidikan karakter,
membersihkan diri secara bathin/jiwa, disinilah pentingnya mendidikan karakter shiddiq itu. Mendidikan
kepribadian berkarakter shiddiq memang tidak semudah membalik telapak tangan, bukan berarti sulit, disini
perlu kesadaran diri dan keteguhan hati.
Kesadaran diri untuk selalu berkata dan berbuat benar, dengan kualitas kesadaran diri yang tinggi ini
akan membentuk keteguhan hati untuk selalu berucap, berbuat, dan berperilaku benar. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam al-quran surat al-ahzab ayat 21, artinya; sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
Disinilah bentuk kepribadian berkarekter shiddiq dididikkan, pada diri pendidik dan konselor yang
didik. Kesadaran diri untuk selalu berkata benar, berbuat benar, dan berperilaku benar inilah yang perlu
dididikkan pada pendidik dan konselor yang sedang didik agar lahir karakter shiddiq dalam diri individu.
Kesadaran diri tidak akan pernah bisa lahir disebabkan oleh orang lain, tapi dia akan lahir dari
kesadaran diri individu karena keyakinannya yang teguh kepada Allah SWT. Kesadaran diri seperti ini,
seharusnya mampu dibangun dalam proses pendidikan pada setiap jurusan atau program studi Bimbingan
dan Konseling yang ada dalam rangka mempersiapkan dan mendidik kepribadian konselor yang shiddiq.
Pendek kata pendidik dan konselor yang dididik harus ada dan tertanam pada dirinya kepribadian
karakter shiddiq. Karakter shiddiq inilah yang sangat dibutuhkan kedepan dalam pengemabangan profesi
Bimbingan dan Konseling dan menyonsong MEA.
Kedua, mendidik kepribadian berkarakter amanah, Rasulullah SAW telah mengajarkan serta
mendidik kita menjadi manusia yang benar-benar dapat dipercaya. Rasulullah SAW sendiri sebagai rujukan
utamanya.
Mendidik kepribadian berkarakter amanah ini, jauh sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi
Rasul, Rasulullah SAW telah diberi gelar al-amin artinya terpercaya. Sungguh tinggi pesan yang dapat kita
terjemahkan dengan gelar al-amin, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita sangat penting kepribadian
berkarakter amanah. Sejalan dengan itu, apa pun yang beliau ucapkan, penduduk Mekkah mempercayainya
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karena beliau bukanlah pembohong. Sungguh jauh berbeda dengan kondisi hari ini dan fenomena di
latarbelakang tulisan ini, tidak sedikit individu yang diberikan amanah, mengingkarinya dengan dalih klsik
aji mumpung dan sebagainya.
Begitu juga dengan sebahagian guru Bimbingan dan Konseling atau konselor, walaupun sudah
dibekali dengan pengetahuan tentang azas-azas Bimbingan dan Konseling, tentang azas kerahasian. Namun,
setelah praktik, bertugas sebagai konselor diantara mereka pun lupa dengan azas ini. Sehingga berdampak
pada profesinya.
Kepribadian berkarakter amanah ini telah diwariskan Rasulullah SAW melalui ajaran Islam.
Pengikut Rasulullah SAW adalah individu yang dapat dipercaya. Pendidik, serta konselor dengan latar
belakang muslim, sebagai pengikut Rasulullah SAW harus mampu menjadi individu yang dapat dipercaya.
Hal ini sudah harus tertanan sejak dini, saat konselor dididik pada jurusan atau program studi Bimbingan
dan Konseling yang ada.
Individu yang dididik dengan kepribadian berkarakter amanah, akan menjadi pribadi yang kuat dan
teguh memelihara amanah, berpantang bagi mereka untuk mengkhianati (berbohong), dengan amanah yang
diberikan. Kenapa bisa demikian?
Karena mereka telah mewarisi sifat amanah melalui pendidikan kepribadian berkarakter amanah,
mereka mampu membuktikan, mereka adalah manusia yang dapat dipercaya dalam keseharian.
Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-quran surat al-a’raaf ayat 68, artinya; Aku
menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya
bagimu.
Ketiga, mendidik kepribadian berkarakter tabligh, tabligh artinya menyampaikan. Segala firman
Allah yang ditujukan pada manusia, disampaikan oleh Nabi, tanpa kecuali. Tidak ada satupun yang
disembunyikan Nabi, walaupun pahit dan berhubungan dengan dirinya.
Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-quran surat ali-imran ayat 104, artinya; Dan hendaklah
ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Karakter ini yang perlu di tanamkan
dengan keteladanan.
Pendidik dan konselor sebagai sebuah profesi yang mulia, penting dididik dengan kepribadian
berkarakter tabligh. Sebab mereka perpanjangan tangan dalam menyampaikan kebaikan kepada individu
yang membutuhkannya. Peserta didik merupakan individu yang membutuhkan Bimbingan dan Konseling
dalam mencari identitas dirinya. Peserta didik dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun (SMP dan SMA),
berada pada masa kritis dan sangat membutuhkan orang lain, dalam hal ini tentu para konselor sekolahnya
harus mengambil bahagian. Maka dengan mendidikan kepribadian berkarakter tabligh hal tersebut dapat di
atasi.
Keempat, mendidik kepribadian bekarakter fathanah, fathanah artinya cerdas, mustahil Rasulullah
SAW bodoh. Sebagai individu dan Rasul pilihan, sudah barang pasti Rasul sebagai manusia cerdas, hal ini
diakui oleh kawan dan lawan. Mustahil Islam akan maju dan berkembang kalau umatnya bodoh dan tidak
mau belajar. Begitu juga halnya dengan konselor, mustahil akan bisa membantu permasalahan peserta didik
dengan baik apabila mereka tidak memiliki kepribadian berkarakter fathanah.
Karakter ini juga seharusnya dapat dan telah dibangun selama ini melalui Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada, melalui jurusan atau program studi Bimbingan dan Konseling
dalam mempersiapkan konselor yang berkarakter fathanah. Karakter fathanah meliputi; karakter cerdas
intelektual, karakter cerdas emosional, karakter cerdas kepribadian, dan karakter cerdas spiritual.
Berkarakter cerdas intelektual, sebenarnya telah dibangun selama ini melalui jenjang pendidikan
konselor (S-1 Bimbingan dan Konseling), dengan beban lebih kurang 144 SKS strata satu program studi
Bimbingan dan Konseling, telah cukup baik membangun cerdas intelektual.
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Sementara agak lemah pada karakter cerdas emosional, pribadi, dan spiritualnya. Sehingga
memperkuat fenomena di latarbelakang tulisan ini. Pendidik di lembaga pendidikan yang mempersiapkan
konselor, sudah harus memikirkan dari sekarang, untuk menintegrasikan empat karakter kecerdasan ini
dalam mempersiapkan konselor masa depan untuk menyonsong MEA.
Kelima, mendidikkan keteladanan, dengan mencermati teori belajar sosial dari Bandura (1977), serta
berpedoman pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 183, artinya; Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Sangat jelas pada ayat tersebut, memgambarkan orang-orang sebelum kita, satu generasi yang
menjadi panutan dan teladan (uswatun hasanah) bagi generasi sekarang. Mereka bisa saja para sahabat
nabi, kullafaurrasyidin, ulama, dan orang-arang saleh yang berkarakter mulia. Mereka panutan yang dapat
diteladani kehidupannya.
Sudah seharusnya pendidik dan konselor mewarisi nilai-nilai keteladan para sahabat nabi,
kullafaurrasyidin, ulama, dan orang-arang saleh yang berkarakter mulia yang dikisahkan dalam al-Qur’an,
mendidikkan keteladanan pada pada proses panjang pendidikan konselor melalu jurusan atau program studi
Bimbingan dan Konseling yang ada.
Semoga saja dengan tulisan kecil ini, menjadikan kita bangkit dan naik pada tingkat tersebut.
Menjadi tokoh sentral dalam mendidik kepribadian konselor dalam menyonsong MEA, dengan model
kepribadian konselor berkarakter shiddiq, berkarakter amanah, berkarakter tabligh, dan berkarakter
fathanah serta menjadi teladan dalam mendidikkan keteladanan. Semoga saja…!
Simpulan
Mendidik adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan pendidik untuk menjadikan individu lebih baik
dalam rangka meningkatkan kehidupan, agar dapat bersaing dengan individu yang lain. Ada dua individu
yang terlibat secara langsung pada pengertian yang dibangun dalam tulisan ini; Individu pertama adalah
pendidik (dosen), sedangkan individu kedua adalah peserta didik (mahasiswa).
Mendidik kepribadian konselor, merupakan usaha sadar dan terencana mendidik konselor agar
berkarakter mulia (berkepribadian/berkhlak mulia), yang menetap dan menjadi identitas dirinya sebagai
konselor. Model mendidik kepribadian konselor tersebut adalah (1) mendidik kepribadian berkarakter
shiddiq, (2) mendidik kepribadian berkarakter amanah, (3) mendidik kepribadian berkarakter tabligh, (4)
mendidik kepribadian berkarakter fathanah, dan (5) mendidikkan keteladanan. Dengan model sederhana
ini, semoga menyelesaikan masalah dan fenomena di latar belakang tulisan ini dan konselor kita lebih siap
menyonsong MEA.
Rekomendasi
Pada penulisan berikutnya, tentang model mendidik kepribadian konselor dapat dikaji lebih mendalam dan
spesifik. Dengan latarbelakang dan rujukan yang lebih dalam dan komprehensif, sehingga hasilnya lebih
baik dari tulisan kecil ini.
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Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan peluang bagi semua komponen rakyat Indonesia untuk
meraih kesuksesan. Siswa sebagai generasi penerus bangsa dipersiapkan untuk turut andil dalam mengambil
peluang tersebut. Salah satu syarat untuk meraih kesuksesan adalah wellbeing. Wellbeing student dapat
diwujudkan melalui berbagai teknik konseling, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah pelatihan
senyuman sehat melalui neurokonseling. Senyuman berdasarkan jenisnya ada tiga, yaitu senyuman sosial,
senyuman status dan senyuman sehat. Senyuman sehat dapat meningkatkan wellbeing student. Berdasarkan
kajian neurokonseling senyuman sehat dapat memicu aktifnya endorphin, neuropeptides dan seretonic di
otak, endorphin akan membuat perasaan menjadi senang, neuropeptides menimbulkan rasa puas, dan
seretonic dapat mengurangi stress. Neurokonseling adalah suatu proses pemberdayaan kekuatan konseli
mengacu pada sistim syaraf yang berkaitan dengan panca indra. Neurokonseling merupakan inovasi yang
direkomendasikan oleh ACA.
Kata Kunci: pelatihan senyuman sehat, neurokonseling, wellbeing student, MEA.

Pendahuluan
Karakter manusia berubah berdasarkan tantangan dan kebutuhan zaman. Pada millinium ke dua ini telah
terjadi perubahan paradigma karakter manusia, dari generasi X menjadi generasi Y. Sheahan (Bahr &
Pandergast, 2007) menyatakan bahwa ada sembilan karakter generasi Y, yaitu Cerdas, punya kesadaran,
berpusat pada gaya hidup, mandiri, informal, pengguna teknologi, skeptis, junkies, dan, tidak sabar.
Berbagai bidang ilmu menyesuaikan pendekatan dan teknik dengan kebutuhan generasi Y ini. Salah satu
bidang yang turut andil adalah konseling. Pendekatan konseling yang sesuai dengan life style sekarang yaitu
neurokonseling.
Montes (2013) menyatakan bahwa pada abad sekarang sudah saatnya profesi konseling berbasis
neurosains, hal ini dipromotori oleh Allen Ivey sebagai anggota ACA. Profesi konseling melalui neurosains
mempunyai mantra ajaib yaitu ”perubahan life style terapeutik” seperti latihan olah raga, meditasi dan
kegiatan yang dapat mendorong berkembangnya pikiran. Chapin (2015) menyatakan bahwa
neurokounseling merupakan pengembangan pada bidang konseling dan dimensi baru dalam proses
konseling.
Ivey & Zalaquett (2011) mengungkapkan bahwa penelitian tentang otak sudah mengkaji bagaimana
fungsi otak jadi bermakna untuk proses dan hasil konseling. Neuroscience, neuroimaging, dan
neurobiological menemukan alat untuk mengukur perubahan yang terjadi pada otak klien, sebagai hasil
terapi kognitif dan interpersonal.
Salah satu komunikasi behavioral yang dapat dilakukan dengan pendekatan neurokonseling adalah
senyuman. Penelitian tentang senyuman dilakukan oleh Chapell (dalam Hess et al., 2002: 33) mengenai
public smiles di mall, toko-toko, stadion, restoran, dan lain-lainnya terhadap 15.824 orang, hasilnya 35.3%
dari sampel laki-laki berkomunikasi nonverbal dengan senyuman dan 40.3% bagi sampel wanita. orang
yang muda lebih banyak tersenyum di banding orang yang lebih tua, keturunan Eropa lebih banyak
tersenyum di banding keturunan Asia, dan wanita lebih banyak tersenyum dibanding pria.
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Berdasarkan penelitian Silvianetri (2015) terungkap bahwa siswa SMA di Malang sulit tersenyum
secara sehat, dan hal ini mempengaruhi interaksi siswa dengan teman dan guru. Interaksi sosial yang baik
diperlukan dalam setiap masa, tak terkecuali dalam menyonsong masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Siswa sebagai orang yang turut andil dalam menyonsong MEA diharapkan mempunyai kemampuan
interpersonal yang baik, salah satunya dapat menampilkan senyuman yang sehat. Senyuman yang sehat
ibarat “neuron mirror”, artinya ketika ketika tersenyum kepada orang lain, orang juga akan tersenyum pada
kita (Goleman, 2006). Ketika hubungan interpersonal sudah terjalin dengan baik, maka segala urusan kita
dengan orang lain akan berjalan lancar. Untuk itu perlu diadakan pelatihan senyuman sehat di sekolah, agar
siswa sukses secara sosial. Kesuksesan siswa secara sosial akan mendukung siswa untuk dapat mengambil
peran positif pada era MEA.
Pelatihan Senyuman Sehat melalui Neurokonseling untuk Meningkatkan Wellbeing Student
Neurokonseling terdiri dari dua kata, yaitu neuro dan konseling. Neuro mengacu pada neurosains. Ivey
(2009) mengungkapkan bahwa secara tradisional neurosains adalah cabang dari biologi. Selanjutnya
berbagai disiplin ilmu mengadopsi neurosains sebagai dasar pengetahuan. Seperti psikologi, komputer
matematik, fisika, filsafat, dan medis. Lytton (2002:11) mengungkapkan bahwa pada tahun 1930-an ahli
komputer meniru model fungsi otak untuk merancang perangkat dasar komputer.
Ivey (2009) mengungkapkan bahwa proses konseling akan membangun jaringan baru di otak.
Penelitian neurosains dan kognitif sains menekankan pentingnya mendengarkan, empati, membangun
kekuatan dan wellbeing (kesejahteraan psikologis). Neurosains dalam konseling menekankan bahwa dalam
otak ada kesadaran yang lebih komplit. Adanya keterkaitan antara proses biologikal dan psikologikal, serta
keterkaitan pikiran dengan tubuh, dan adanya keterkaitan antara otak dan pikiran.
Elfiky (2007) mengartikan neuro yaitu mengacu pada kerja sistim syaraf, yang merupakan corong
penghubung lima indra yaitu melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasa. Ekman (2003)
mengungkapkan bahwa individu memahami berbagai pengalaman melalui panca indra yang terdiri dari
VAKOG (Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory dan Gustatory). Khusus pengalaman visual, yang sering
terjadi dalam interaksi sosial adalah senyuman. Senyuman yang sehat dapat memicu munculnya dophamine
yang menyebabkan rasa senang, hormon neuropeptides sebagai prediktor rasa puas, dan serotin sebagai
antidepresant. Ketiga hormon yang ada di otak ini menimbulkan perasaan bahagia.
Konseling adalah hubungan profesional yang bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga
dan kelompok agar dapat meningkatkan kesehatan mental, meraih kehidupan yang lebih baik (wellbeing),
meningkatkan pendidikan dan mencapai karir (ACA, 2014). Konseling yang efektif adalah dapat membantu
mengembangkan self-image generasi muda dan dapat memfasilitasi mereka untuk meraih prestasi dalam
kehidupan (Unesco, 2011).
Berbagai kutipan di atas mengisyaratkan bahwa neurokonseling adalah suatu proses pemberdayaan
kekuatan konseli mengacu pada sistim syaraf yang berkaitan dengan panca indra, yaitu melihat, mendengar,
meraba, mencium, dan merasa. Salah satu bahasan neurokonseling adalah pengaruh senyuman sehat
terhadap student well being.
Senyuman secara umum melambangkan perasaan bahagia. Kaur et al. (2011) menyatakan bahwa,
senyuman merupakan gambaran yang menyatakan perasaan senang dengan mengaktifkan otot-otot wajah,
selanjutnya mendorong aktivasi pleasant sensory yang memberi efek wellbeing. Hess et al. (2002)
menyatakan bahwa, senyuman dari perasaan terdalam melambangkan kebahagiaan, sedangkan senyuman
sosial tidak. Senyuman siswa di sekolah melambangkan kebahagiaan, Cormer & Cormer (1985)
mengungkapkan bahwa kontak mata dan senyuman memberi arti konseli sedang merasa bahagia dan
percaya diri.
Senyuman yang melambangkan emosi positif adalah senyuman dari hati terdalam dan jujur. Winn
(2003) menyatakan inner smile memberikan pengaruh positif pada body, mind, and spirit. Selanjutnya
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Johnson et al. (2010) menyatakan bahwa duchene smile merupakan senyuman yang jujur dan non duchene
smile adalah senyuman yang tidak jujur. Duchene smile merupakan self report, khususnya menggambarkan
emosi positif pada individu.
Nieddental et al. (2010) mengungkapkan bahwa karakteristik senyuman berdasarkan tujuannya ada
tiga: yaitu menggambarkan emosi positif (enjoyment smiles), motivasi sosial (affiliative smiles), dan
mempertahankan status sosial (dominance smiles). Hampir bersamaan dengan itu Frank et al. (1993)
mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa enjoyment smiles (Duchenne smiles) bersifat ekspresif,
natural, rileks, dan hal ini memberikan kesenangan yang lebih dibanding non-enjoyment smiles.
Duchene (Mehu et al., 2007) menyatakan bahwa senyum yang termotivasi secara emosional sering
melibatkan facialactivity di daerah mata, yang dinamakan orbicularis oculi. Sebaliknya senyum yang
disengaja hanya mengaktivasi zygomaticus utama, yaitu menarik sudut bibir miring ke atas dan lalu
kembali. Selanjutnya orbicolaris oculi bekerja dengan mengangkat pipi ke atas dan mendorong kulit ke
arah mata, sehingga mempersempit pembukaan mata yang menyebabkan keriput muncul di sudut luar mata
menyerupai jejak kaki burung gagak. Aktivitas orbicularis oculi adalah salah satu yang membedakan antara
senyum spontan (duchene smile) dan senyuman yang disengaja (nonduchene smile). Ekman (1989)
mengungkapkan bahwa enjoyment smile mengaktifkan otot zygomatic major dan orbicularis oculi.
Enjoyment smile disebut juga dengan Duchenne smile. Berikut adalah contoh duchene smile, seperti yang
ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Duchenne Smile (Sumber: Google.com, 2013)

Kaur et al. (2011) menyatakan bahwa senyuman merupakan gambaran yang menyatakan perasaan
senang dengan mengaktifkan otot-otot wajah, selanjutnya mendorong aktivasi pleasant sensory yang
memberi efek wellbeing.
Senyuman menimbulkan efek antidepresant yang menyebabkan perasaan senang. Hal ini sesuai
dengan pendapat Davidson (Ekman, 2003) mengungkapkan bahwa senyuman bekerja untuk menghasilkan
perubahan di otak, sehingga menimbulkan efek senang. Burgdorf & Fanksepp (2006) menyatakan bahwa,
senyuman mengaktifkan sistem dophamine yang ada pada otak, hal ini memberikan efek pleasure. Dockery
(1987) mengungkapkan bahwa dophamine neurons akan menstimulasi hedonic pleasure, yaitu perasaan
senang. Ekman et al. (1990) menyatakan bahwa duchene smile dengan mengaktivasi orbicularis oculi
memberikan sensasi yang berbeda, sehingga menimbulkan rasa puas. Pendapat bahwa senyuman sehat
dapat memberikan rasa puas disampaikan oleh Burgdorf & Fanksepp (2006) yang berpendapat bahwa
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emosi positif memicu aktifnya dophamine yang menyebabkan rasa senang dan hormon neuropeptides
sebagai prediktor rasa puas.
Stibich (2012) mengungkapkan bahwa senyuman sehat dapat memicu keluarnya endorphin dan
seretonic di otak, endorphin membuat perasaan senang, dan seretonic dapat mengurangi stress. Senyuman
memberikan energi tersendiri pada seseorang. Winn (2000) menyatakan bahwa senyuman memberikan
energi positif pada DNA, yang fungsinya seperti madu. Sebaliknya suasana hati yang sedih memberikan
efek racun pada DNA. Manfaat duchene smile juga diuraikan oleh Mehu et al. (2007) yaitu melambangkan
altruisme dan sikap sosial. Orang yang bisa tersenyum secara sehat adalah orang yang mempunyai
hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain. Aquidar (2013) mengungkapkan bahwa senyuman
yang jujur akan memberikan kontribusi yang positif terhadap hubungan sosial siswa di sekolah.
Banyak manfaat senyuman sehat terhadap siswa, baik untuk personal siswa sendiri ataupun untuk
komunikasi interpersonal. Secara personal senyuman dapat memberikan rasa senang dan puas, secara
interpersonal dapat membangun komunikasi aktif dan konstruktif dengan orang lain. Berdasarkan
kemanfaatan tersebut, senyuman sehat perlu di latihkan pada siswa di sekolah. Silvianetri (2015)
menguraikan langkah-langkah latihan senyuman sehat sebagai berikut.
1) Konselor menjelaskan kepada siswa ciri-ciri senyuman sehat.
2) Konselor menjelaskan kepada siswa, bahwa secara umum senyuman sehat bermanfaat untuk
meningkatkan kebahagiaan siswa, karena dapat mengaktifkan pleasant sensory di otak.
3) Konselor memberikan penjelasan kepada siswa tentang:
a) Manfaat khusus senyuman secara personal, yaitu berguna untuk meningkatkan kesehatan fisik dan
psikologis, karena aktifnya otot orbicolaris oculi di daerah mata, dan otot zygomatic major di
sekitar mulut dan pipi. Dengan aktifnya kedua otot tersebut memberikan efek facial di wajah dan
memicu perasaan senang.
b) Manfaat khusus senyuman secara interpersonal, yaitu menjaga komunikasi nonverbal terhadap
teman dan guru, sehingga menimbulkan kepuasan.
4) Konselor menjelaskan tata tertib menonton tayangan tutorial senyuman sehat, yaitu memperhatikan
tayangan dengan baik dan berkonsentrasi.
5) Konselor menjelaskan tata tertib pelaksanaan latihan senyuman sehat.
6) Konselor memandu siswa melakukan latihan senyuman sehat, langkah-langkahnya yaitu:
a) Siswa melakukan senam peregangan sederhana. Gerakan pertama adalah menolehkan kepala ke
kiri 2x, dan ke kanan 2x. Gerakan ini dilakukan 7 siklus. Selanjutnya siswa menggerakan kepala
ke atas 2x, dan ke bawah 2x. Gerakan ini dilakukan 7 siklus. Gerakan kedua adalah siswa
merentangkan ke dua tangan dan mengayunkan ke kiri 2x, serta ke kanan 2x. Gerakan ini
dilakukan 7 siklus. Gerakan ketiga adalah siswa merentangkan ke dua tangan, selanjutnya jari
tangan kanan memegang jari kaki kiri 2x. Selanjutnya jari tangan kiri memegang jari kaki kanan.
Gerakan ini dilakukan 7 siklus. Gerakan keempat adalah siswa memutar pergelangan kaki kanan
arah keluar dan ke dalam sebanyak 7x. Selanjutnya siswa memutar pergelangan kaki kiri ke arah
luar dan ke arah dalam sebanyak 7 x. Gerakan terakhir adalah siswa mengosok-gosokkan kedua
telapak tangan, dan menutupkan ke mata seperti membentuk mangkok.
b) siswa melakukan pernafasan pola segi tiga, yaitu menarik nafas pelan-pelan melalui hidung 4
hitungan, menahannya 8 hitungan, lalu mengeluarkannya pelan-pelan melalui mulut 4 hitungan.
Pola pernafasan segi tiga ini dilakukan 7 siklus. Terakhir hirup nafas pelan-pelan melalui hidung
4 hitunga, tahan 8 hitunga, dan lepaskan pelan-pelan melalui hidung 4 hitungan.
c) Siswa memfokuskan perhatian terhadap kegiatan yang akan dilakukan, yaitu latihan senyuman
sehat.
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d) Siswa latihan senyuman sehat dengan ciri-ciri; adanya kerutan di ujung mata yang menyerupai
jejak burung gagak, tulang pipi menaik ke atas, daerah mata menyempit dan adanya lengkungan
di ujung bibir.
e) Siswa mengucapkan kalimat affirmasi dalam hati, dengan mengatakan “ saya adalah orang yang
bahagia”. .
7) Konselor memotivasi siswa untuk dapat mempraktikkan senyuman sehat dalam kehidupan sehari-hari.
8) Konselor memandu siswa membahas perasaan yang dirasakan setelah berlatih senyuman sehat.
9) Konselor memandu siswa untuk mengisi jurnal refleksi diri.
Wellbeing Student untuk Menghadapi MEA
Wellbeing student (kesejahteraan psikologis) adalah hal yang sangat penting pada lembaga sekolah. Masih
banyak siswa di sekolah merasakan illbeing (tidak sejahtera secara psikologis). Aulia (2015)
mengungkapkan bahwa berdasarkan FGD yang dilakukan pada siswa kelas IX di sebuah sekolah
menengah pertama, hampir semua siswa mengatakan bahwa mereka merasa sekolah tidak menyenangkan,
karena banyak tugas serta beban berat untuk dapat lulus ujian nasional. Para siswa mengatakan bahwa
mereka tidak punya lagi waktu untuk bermain dan menyenangkan diri mereka sendiri. Saat ditanya apakah
mereka bahagia pada skala 1-10, sebagian besar menjawab mereka berada di angka 3, yang lebih mendekati
perasaan tidak bahagia. Suyadi (2010: 221) menyatakan bahwa selama 30 tahun penelitian tentang asosiasi
seseorang terhadap kata “belajar”, maka kesan yang muncul adalah membosankan, ujian, pekerjaan rumah,
buang-buang waktu dan hukuman.
Siswa-siswa yang illbeing akan sulit bersaing di era MEA, karena secara personal siswa tidak sehat
mental. MEA menciptakan jutaan lapangan kerja baru, yang dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta
orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja
profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta.Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah
akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta (BBC
Indonesia, 27 Agustus 2014). Orang yang dapat merebut pasar MEA adalah orang yang wellbeing.
Peningkatan wellbeing siswa ini dapat melalui latihan senyuman sehat, karena secara neurokonseling
senyuman sehat memicu aktifnya endhorphin, neuropeptides, dan seretonic di otak.
Penutup
Pada era MEA semua pihak dituntut untuk memiliki peran tertentu, termasuk siswa sebagai pemuda yang
memegang estafet bangsa. Mahardika (2015) mengungkapkan bahwa pemuda harus memegang peranan
sentral dalam menjalankan dan menyongsong MEA, sebab pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda
dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang dimiliki pemuda ini
yaitu semangat untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik atau sebagai agen perubahan. Oleh
karena memiliki semangat pembaharu, diharapkan para pemuda mampu menghadapi MEA dengan
semangatnya, inovasi, dan kreatifitas-kreatifitasnya. Untuk itu pemuda dengan karakter progresifnya harus
melihat kesepakatan MEA 2015 bukan sebagai sebuah ancaman melainkan berpandangan optimis dan
visioners.
Salah satu hal penting dalam mengahadapi MEA adalah kesehatan mental. Menteri Kesehatan RI
(2015) menyatakan bahwa diperlukan revolusi mental untuk menghadapi kompetisi global. Revolusi mental
mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan, sehingga Indonesia
mampu berkompetisi dengan bangsa lain.
Tujuan revolusi mental adalah untuk mengatasi illbeing, dan mewujudkan wellbeing. Berbagai
kegiatan konseling dapat meningkatkan wellbeing student, salah satunya pelatihan senyuman sehat melalui
neurokonseling. Senyuman sehat secara personal dapat meningkatkan wellbeing, dan secara interpersonal
dapat meningkatkan interaksi sosial. Siswa yang tersenyum secara sehat akan disenangi oleh teman dan
guru. Untuk memasuki era MEA, siswa yang tersenyum secara sehat akan dapat berkomunikasi
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interpersonal dengan orang asing secara baik. Sebuah senyuman sehat melambangkan keterbukaan dalam
komunikasi interpersonal.
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Perubahan adalah hal niscaya dalam kehidupan. Hanya saja tidak semua individu mampu menghadapi
perubahan. Apalagi jika perubahan tersebut membutuhkan penguasaan kompetensi-kompetensi tertentu. Hal
inilah yang memungkinkan memicu kegalauan pada individu tak terkecuali pada siswa SMK. Alah satu bentuk
kegalauan yang dihadapi siswa SMK adalah kecemasan menghadapi masa depan. Siswa SMK sering
berasumsi bahwa setelah lulus sekolah mereka mencukupkan diri sebagai pekerja. Sehingga keinginan untuk
menaikkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sangat rendah.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pemberian layanan konseling yang berbasis aqidah islam
(konseling islami). Konseling islam dianggap sebagaai solusi alternatif untuk membantu siswa mengatasi
kecemasan akan masa depannya. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna dan mampu
menjadi khalifah di muka bumi. Islam juga memotivasi manusia agar senantiasa berusaha sehingga ada
perubahan dalam hidupnya. Penguasaan gambaran dan konsep-konsep melalui konseling inilah yang
diharapkan mampu mengubah siswa SMK.
Kata Kunci: Konseling Islami, kecemasan, masa depan.

Pendahuluan
Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community ,AEC) melalui KTT ke 13
ASEAN di Singapura pada tanggal 18 -22 November 2007. Penandatanganan resminya pada
pada ASEAN Summit ke 14 di Hua Hindan Cha-am Thailand tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2009.
Sejumlah dokumen penting ditandatangani diantaranya Declaration on the Roadmap for an ASEAN
Community, yang merupakan kompilasi tiga cetak biru untuk ASEAN Political and Security, Economic dan
Socio-Cultural Communities. Cetak biru tersebut memuat ukuran integrasi, target dan ketepatan
pelaksanaan ASEAN community pada tahun 2015. Penandatanganan ini menjadi penanda 1)
terintegrasinya ASEAN dalam era baru perdagangan bebas; 2) AEC juga menandai transformasi ASEAN
yang semula merupakan sebuah blok kawasan yang didirikan sebagai basis politik antikomunis peninggalan
era perang dingin berubah menjadi blok perdagangan yang sepenuhnya kapitalistik; 3) AEC juga
mencerminkan visi mengubah ASEAN menjadi singlemarket and production base yaitu
menjadi kawasan ekonomi berbasis produksi dan pasar tunggal yang terintegrasi penuh ke
dalam komunitas global di tahun 2015. Dengan AEC, kapitalisme global mudah mengendalikannsebuah kawasan regional dan
mengintegrasikannya dalam perdagangan bebas secara global, persis sama dengan cara yang mereka lakukan untuk menguasai
sebuah negara melalui program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
Konsep ASEAN Community (AC) akan resmi diterapkan di negara-negara anggota ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Vietnam, Kamboja, Filipina). AC adalah sebuah konsep
menyatukan negara-negara anggota menjadi sebuah kawasan bebas hambatan Pada tahun 2015. Jones dan
Smith mengungkapkan bahwa pembentukan ASEAN Community tersebut seolah merupakan imitation
community1, meniru cara-cara yang telah diterapkan sebelumnya oleh negara-negara barat (–yang ironisnya,
negara yang ditiru itu, belum berhasil keluar dari krisis ekonomi hingga hari ini).
Penerapan AEC atau MEA juga berimplikasi dunia pendidikan dengan berbagai tingkatan dan jalur
pendidikan, salah satunya adalah siswa SMK. SMK merupakan salah satu jenis dalam pendidikan kejuruan.
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Pendidikan kejuruan merupakan salah satu pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan tenaga
kerja yang terampil di tingkat menengah yang siap kerja. Sebagaimana di sebutkan dalam PP No. 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa ” Standar kompetensi
lulusan pada satuan pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai
dengan kejuruannya”. Dengan demikian, siswa lulusan menengah kejuruan diharapkan memiliki standar
kompetensi lulusan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Berdasarkan tujuan pendidikan kejuruan di atas, SMK seharusnya mampu menyiapkan tenaga kerja tingkat
menengah yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kenyataannya SMK belum dapat berhasil secara maksimal
dalam mewujudkan tujuannya (Tiwan & Surahmad, 2004).
Kenyataan ini menjadikan siswa SMK terbentur problem kehidupan yang cukup serius padahal
menurut Abdullah (2003) mengatakan kalau berbagai problem manusia tidak diselesaikan, maka manusia
akan hidup anarki dan kacau balau, yang kuat memperbudak yang lemah, menindas dan mendzalimi. Salah
satu problem yang dimaksud adalah adanya kecemasan dalam menghadapi masa depan. Siswa SMK
berasumsi bahwa masa depan mereka adalah menjadi pekerja tidak lebih. Kebanyakan siswa SMK berhenti
pada pekerjaan sebagai pekerja tanpa ada keinginan untuk menaikkan taraf hidup dengan mendapatkan
pekerjaan yang lebih layak. Padahal siwa SMK juga manusia yang berhak menjadi orang yang lebih baik,
dapat menempuh pendidikan yang lebih baik dan mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.
Terlepas dari persoalan sistemik, kecemasan menghadapi masa depan siswa SMK dapat diatasi
dengan pelayanan BK. Pelayanan bimbingan dan konseling di SMK lebih difokuskan kepada upaya
membantu konseli mengokohkan pilihan dan pengembangan karier sejalan dengan bidang vokasi yang
menjadi pilihannya. Pemfokusan pelayanan BK yang lebih pada siswa SMK ternyata tidak serta merta
berdampak positif bagi siswa. Bahkan ada bidang-bidang BK lainnya yang luput dari perhatian.
SalahPermasalahan ini tentu saja tidak boleh dibiarkan apalagi konseli sebagai individu yang sedang berada
dalam proses berkembang atau menjadi (on becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau
kemandirian (Depdiknas, 2007).
Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan siwa SMK akan masa
depannya adalah dengan menerapkan konseling berbasis aqidah islam (konseling islami). Konseling dalam
islam adalah gabungan dari berbagai proses seperti mengembalikan kesadaran, perbaikan, pengarahan,
hidayah dan pendidikan hingga setiap individu dapat lebih mengenal dirinya sendiri dan juga Tuhannya,
(Az-Zahrani (2005).
Islam memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna dan merupakan khalifah dimuka bumi.
Disamping itu manusia juga akan menemukan keberhasilan jika dia bersungguh-sungguh. Dengan filosofi
ini diharapkan siswa SMK akan menyadari posisi dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya, dengan
demikian dia akan mampu mengatasi kecemasan dalam menghadapi masa depannya.
Pembahasan
Saat ini perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di berbagai sektor
kehidupan manusia. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perkembangan tersebut harus diikuti keberadaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan kemajuan zaman. Menurut
Sonhaji (2005) upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang paling efektif adalah melalui
pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini meliputi pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai
perguruan tinggi.
Berpijak dari kebutuhan SDM yang berkualitas, usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk
menciptakan SDM yang berkualitas yaitu melalui penyelenggaraan jalur pendidikan. Salah satu jalur
pendidikan di sekolah adalah Sekolah menengah kejuruan (SMK). Hanya saja upaya untuk mewujudkan
SDM berkualitas bukanlah perkara yang mudah terutama jika kualitas tersebuh mengarah pada masa depan
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siswa SMK. Salah satu masalah yang bisa menghambat pembentukan kualiatas SDM siswa SMK adalah
masalah kecemasan akan masa depan.
Konsep kecemasan memegang peranan yang sangat mendasar dalam teori-teori tentang stres dan
penyesuaian diri (Lazarus, 1961). Menurut Post (1978), kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak
menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran
dan juga ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat. Freud (dalam Arndt, 1974) menggambarkan dan
mendefinisikan kecemasan sebagai suatu perasaan yang tidak menyenangkan, yang diikuti oleh reaksi
fisiologis tertentu seperti perubahan detak jantung dan pernafasan. Menurut Freud, kecemasan melibatkan
persepsi tentang perasaan yang tidak menyenangkan dan reaksi fisiologis, dengan kata lain kecemasan
adalah reaksi atas situasi yang dianggap berbahaya.
Kecemasan, stress, takut, dan perasaan tegang (tension) meski merupakan istilah dengan pengertian
yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi semuanya itu menggambarkan kondisi kejiwaan manusia di
jaman seperti sekarang ini, yang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Di antara sekian bentuk persoalan
kejiwaan yang terjadi, para pakar kejiwaan sependapat bahwa Kecemasan merupakan salah satu
problematika manusia terbesar pada jaman ini.
Kecemasan adalah salah satu penyakit yang banyak tersebar diantara manusia. Dalam bahasa Arab
dikatakan bahwa bila sesuatu cemas, maka ia akan bergerak dari tempatnya. Hingga bisa dikatakan bahwa
bentuk kecemasan adalah adanya perubahan atau goncangan yang berseberangan dengan ketenangan yang
Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surah al-Fajr ayat 27-30, “Hai jiwa yang tenang, kembalilah
kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hambahamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.”
Banyak hal yang dapat menyebabkan penyakit hati apalagi di zaman yang penuh dengan stressor
seperti sekarang ini, orang-orang dengan mudahnya mengalami stress, takut serta cemas yang amat karena
kurangnya berserah diri terhadap Allah Swt. Seringkali manusia merasa gelisah akan suatu hal-hal yang
belum tampak dan belum terjadi. Bahkan yang lebih parah adalah sampai mengganggu aktivitas kehidupan
yang normal. Hal yang demikian sudah merupakan suatu penyakit cemas yang mengganggu penderitanya
sehingga bisa terjadi depresi. Bisa jadi kecemasan dan depresi muncul secara bersamaan. Islam memandang
kecemasan sebagai salah satu penyakit dari hati karena jauhnya hati manusia dari bersandar kepada Allah
Swt, sehingga muncul berbagai rasa cemas, was-was dan berbagai ketidak tenangan jiwa.
Masa depan adalah gambaran keadaan pada beberapa kurun waktu ke depan. Keadaan itu bisa
berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya. Baik kebutuhan jasmani
maupun naluri. Baik bersifat primer, sekunder maupun tersier. Setiap orang tak terkecuali siwa SMK
berhak untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar dan tidak melanggar syari’at.
Hanya saja dengan realitas yang ada gambaran masa depan pada siswa SMK berhenti hanya pada
terpenuhinya kebutan pokok saja. Sehingga mereka tidak memikirkan untuk ke tingkatan yang lebih baik.
Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan penerapan BK islami. Sebagai bagian dari
pendidikan, keberadaan Bimbingan dan Konseling mempunyai posisi yang sangat penting.
Menurut Setiawan (2013) Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah inggris
guidance dan counseling. Dalam kamus bahasa Inggris “guidance” dikaitkan dengan kata asal guide, yang
diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan (Showing the way), memimpin (leading); menuntun
(conducting); memberikan petunjuk (giving instruction); mengatur (regulating); mengarahkan (governing);
memberikan nasehat (giving advice). Sejalan dengan penjelasan di atas bahwa konseling islami
didefinisikan sebagai salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang
ideal, Az-Zahrani (2005).
Yahya Jaya (dalam Setiawan 2013) menyatakan bimbingan dan konseling agama Islam adalah
pelayanan bantuan yang diberikan oleh konselor agama kepada manusia yang mengalami masalah dalam
hidup keberagamaannya, ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya seoptimal
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mungkin, baik secara individu maupun kelompok, agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa dalam
beragama, dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, melalui berbagai jenis layanan
dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketaqwaan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis.
Ainur Rahim Faqih mengartikan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian
bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga
dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Selama ini konseling islami sudah mulai dikenalkan hanya kebanyakan orang belum memahami
perbedaannya dengan konseling secara umum. Menurut Thohari Musnamar Perbedaan bimbingan dan
konseling umum dengan bimbingan dan konseling Islam, di antaranya yaitu:
1. Pada umumnya di barat proses layanan bimbingan dan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan
maupun ajaran agama. Maka layanan bimbingan dan konseling dianggap sebagai hal yang sematamata masalah keduniawian, sedangkan Islam menganjurkan aktifitas layanan bimbingan dan konseling
itu merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan
bimbingan dan konseling, dalam ajaran Islam di hitung sebagai suatu sedekah.
2. Pada umumnya konsep layanan bimbingan dan konseling barat hanyalah di dasarkan atas pikiran
manusia. Semua teori bimbingan dan konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalamanpengalaman masa lalu, sedangkan konsep bimbingan dan konseling Islam didasarkan atas, yaitu AlQur’an dan Sunnah Rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia.
3. Konsep layanan bimbingan dan konseling Barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati.
Sedangkan konsep layanan bimbingan dan konseling Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati.
4. Konsep layanan bimbingan dan konseling Barat tidak membahas dan mengaitkan diri dengan pahala
dan dosa. Sedangkan menurut bimbingan dan konseling Islam membahas pahala dan dosa yang telah
di kerjakan.
Peranan agama dalam bidang bimbingan dan konseling akan memberikan warna, arah dan susunan
hubungan yang tercipta antara klien dan konselor. Prayitno menyatakan unsur-unsur agama tidak boleh
diabaikan dalam konseling, dan justru harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencapai kesuksesan,
upaya bimbingan dan konseling yaitu kebahagiaan klien. Manfaat pendekatan agama (psikoreligius) di
bidang kesehatan jiwa dibuktikan dari hasil penelitian D.B. Larso yang menyimpulkan bahwa di dalam
memandu kesehatan manusia yang serba komplek ini dengan segala keterkaitan, hendaknya komitmen
agama sebagai suatu kekuatan (spiritual power) jangan diabaikan begitu saja karena agama dapat berperan
sebagai pelindung.
Adapun langkah-langkah tingkatan penerapan konseling islami adalah sebagai berikut:
1. Pengakuan
Pengakuan berarti suatu pengaduan dan keluh kesah atas apa yang menimpa diri dengan niat untuk
untuk mengakhiri apa yang menimpanya. Pada tahapan ini siswa SMK diajak untuk mengeksplorasi
dirinya. Permasalahan apa yang sedang menimpanya, yaitu kecemasan akan masa depannya.
Bagaimana mereka memandang masa depannya, apakah suram ataukah tidak.
2. Belajar
Belajar menjadikan seseorang akan mampu menerima dan mengendalikan diri serta menyesuaikan diri
dengan mengemban tanggung jawab dan membuat target yang realistis dalam kehidupan. Disamping
itu dia kan mampu untuk konsisten, bekerja dan berproduktivitas hingga mampu menjadi orang yang
berguna. Siswa SMK dijak untuk menerima kenyataan bahwa mereka adalah siwa SMK yang memiliki
banyak keahlian yang diperoleh. Termasuk alternatif pendidikan yang lebih tinggi dan peluangpeluang pekerjaan yang lebih baik, terutama berjiwa pemimpin.
3. Sadar
Kesadaran akan penyebab yang mendorong melakukan kesalahan, memahami hal yang baik dan buruk
bagi dirinya dengan demikian dia akan menyeimbangkan perilakunya dan berusaha mendekatkan diri
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dengan Allah. Kesalahan berasumsi bahwa tidak ada pekerjaan yang layak kecuali jadi pekerja dengan
gaji yang rendah atau tidak pasti harus diubah. Selain itu diharapkan dia juga meningkatkan kualitas
keimanannya, yaitu senantiasa bertaqwa kepada Allah.
4. Tobat
Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang menyadari
kesalahan dan memperbaikinya. Pengakuan atas kesalahan dan berjanji tidak mengulangi akan
memunculkan spirit baru. Memposisikan diri sebagai manusia yang bisa diombang-ambingkan oleh
ketidakpastian adalah sebuah kesalahan untuk itu siswa SMK dilatih untuk mengubah asumsinya
bahwa mereka bisa membalik keadaan dan mampu untuk survive dengan skill yang dia miliki.
5. Do’a
Manusia adalah makhluk yang punya keterbatasan tapi dia memiliki Tuhan yang menciptakan
sekaligus sebagai sumber kekuatan utama dalam hidupnya. Tidak ada kekuatan kecuali berasal dariNya dan kepada penciptalah dia memanjatkan permohonan kepada Allah agar memberikan
pertolongan dan bantuannya. Dengan demikian dia akan memiliki kekuatan yang berlipat ganda.
Simpulan
Konseling islam adalah salah satu pendekatan konseling yang dianggap sebagai solusi alternatif untuk
membantu siswa mengatasi kecemasan akan masa depannya. Islam memandang manusia sebagai makhluk
yang sempurna dan mampu menjadi khalifah di muka bumi. Islam juga memotivasi manusia agar
senantiasa berusaha sehingga ada perubahan dalam hidupnya. Penguasaan gambaran dan konsep-konsep
melalui konseling inilah yang diharapkan mampu mengubah siswa SMK. Penguasaan gambaran dan
konsep-konsep ditanamkan melewati langkah-langkah konseling antara lain: pengakuan, belajar, sadar,
tobat dan do’a.
Rekomendasi
Perubahan adalah hal niscaya dalam kehidupan. Hanya saja tidak semua individu mampu menghadapi
perubahan. Apalagi jika perubahan tersebut membutuhkan penguasaan kompetensi-kompetensi tertentu.
Seringkali konseling berbasis agama hanya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang
berhubungan dengan ritual atau masalah fiqih ibadah. Namun demikian ternyata berdasarkan kajian yang
ada konseling islami sangat memungkinkan untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan masalah apapun dalam kehidupan dengan berbagai setting. Karena pada islamlah ada
kebenaran yang sejati. Kebenaran yang bersumber pada Illahi.
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Perkembangan dunia modernisasi sangat berkembang pesat. Hal ini bahwa perkembangan teknologi sangat
pesat, perkembangan ini tidak memandang berbagai latar belakang ; seperti ekonomi, culture, bahkan usia.
Konselor merupakan salah satu tenaga pendidik, yang orientasinya tidak hanya dilingkungan formal tetapi
juga dilingkungan non formal. Konselor sangat diharapkan dapat memberikan layanan konseling para konseli
melalui cyber counseling. Layanan konseling mestinya dilakukan secara langsung dengan konseli (face to
face) namun hal ini terkadang persoalan jarak sulit di pungkiri. Oleh karena itu, perkembangan teknologi
yang sudah makin cangih maka konselor pun dapat melakukan secara online atau dengan istilah Cyber
Counseling. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer interaksi antara konselor dengan individu
yang dilayaninya (klien) tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi dapat juga dilakukan
melalui hubungan secara virtual (maya) melalui internet, dalam bentuk “cyber counseling”. Perkembangan
dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi para konselor dalam penguasaan
teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling.
Kata Kunci: Cyber Counseling, Konselor, Asean Economic Society (MEA).

Latar Belakang
Bimbingan dan konseling merupakan suatu program yang setting pelaksanaannya; lingkungan formal,
informal dan non formal. Untuk dapat melakukan program bimbingan dan konseling, dapat mengunakan
layanan-layanan konseling yang ada dalam bimbingan dan konseling. Konselor/guru bimbingan dan
konseling merupakan objek utama sebagai pelaksana, sehingga harapan utama yaitu dapat menguasai atau
berkompeten dalam pelaksanaan layanan BK. Setting pelaksanan layanan konseling, dapat dilakukan secara
face to face atau ketemu langsung antara konselor dan konseli. Namun demikian dengan perkembangan
dunia modernisasi kian hari kian berkembang sehingga layanan konseling dapat dilakukan mengunakan
media sosial seperti cyber counseling. Hal ini ditunjukan bahwa perkembangan teknologi sangat pesat,
perkembangan ini tidak memandang berbagai latar belakang seperti ekonomi, culture, bahkan usia.
Konselor merupakan salah satu tenaga pendidik, yang orientasinya tidak hanya dilingkungan formal tetapi
juga di lingkungan non formal. Konselor sangat diharapkan akan layanan bantuannya oleh para konseli
melalui layanan konseling. Layanan konseling mestinya dilakukan secara langsung dengan konseli (face to
face) namun hal ini terkadang persoalan jarak sulit di pungkiri. Oleh karena itu karena perkembangan
teknologi yang sudah makin cangih maka konselor pun dapat melakukan secara online atau dengan istilah
Cyber Counseling. Moh. Surya (2006) mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi
komputer interaksi antara konselor dengan individu yang dilayaninya (klien) tidak hanya dilakukan melalui
hubungan tatap muka tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual (maya) melalui internet,
dalam bentuk “cyber counseling”. Dikemukakan pula, bahwa perkembangan dalam bidang teknologi
komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan
bimbingan dan konseling.
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Pengertian Cyber Counseling
Cyber Counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling
yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Dalam hal ini proses konseling berlangsung melalui
internet dalam bentuk web-site,e-mail, facebook, videoconference (yahoo massangger) dan ide inovatif
laninnya. Sudah tentunya apabila ingin menjalankan strategi ini yang menjadi piranti utamanya adalah
koneksi dengan internet tersebut.
Moh. Surya (2006) mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer,
interaksi antara konselor dengan klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi dapat
juga dilakukan melalui hubungan secara virtual (maya) melalui internet dalam bentuk “cyber counseling”.
Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu model pelayanan konseling yang inovatif
dalam upaya menunjukkan pelayanan yang praktis dan bisa dilakukan dimana saja asalkan ada koneksi atau
terhubung dengan internet.
Implikasi Komputer Secara Psikologis oleh Masyarakat
Media computer merupakan suatu alat atau media yang dapat digunakan oleh individu baik secara individu
maupun secara kelompok. Pengunaan media computer tentu tidak terelpas dari kondisi psikologis individu.
Hal ini sering terkait kesalahan pemahaman, sehingga pengunaan media tersebut, terkadang tidak sesuai
tujuan yang diharapkan oleh public secara umum.
Morton Wagman (1983) kehadiran era komputer telah memberikan pertanyaan secara luas dari efek
pada individu dan masyarakat, revolusi intelektual dan teknologi terbaru. Implikasi psikologis komputer
telah menghasilkan sebuah referensi terutama pada polemik dan, dalam hal apapun. Pengukuran
berorientasi terhadap Problem Identification and Attitude. Prosedur pengukuran termasuk pengembangan,
pengujian Scale Cybernetics attitude and analityc study faktor dari data yang dikumpulkan.
Etika Jaringan Sosial untuk Kebutuhan Khusus Pengguna
Media sosial merupakan suatu media yang mudah di akses oleh semua manusia. Pengunaan sosial media
tentu membutuhkan kemahiran yang baik, agar tercapai suatu goal. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik,
maka harus membutuhkan etik pengunaannya.
Menurut Caroline (2013), jutaan orang di seluruh dunia adalah pengguna rutin situs jejaring sosial.
Jumlah penguna semakin meningkat, meskipun ada indikasi bahwa ada orang putus / tidak mengunakan
dari situs yang paling populer. Sementara fungsi jejaring sosial diakui secara luas, jaringan sosial online
juga meningkatkan atau menciptakan masalah baru dengan berkenaan dengan hak-hak, kebutuhan dan
kepentingan manusia ; seperti anak-anak, perempuan, orang tua, penyandang cacat. Fenomena inilahah
yang disebut ''kebutuhan khusus penggun”, yaitu orang dengan kapasitas hukum terbatas atau dengan kata
lain bahwa penegakan hukum yang tidak jelas dalam pengunaan jejaring sosial.
Beberapa simpulan dari penjelasan diatas :
a) Tugas perawatan: memberikan dukungan emosional melalui pemantauan terus menerus kepada
masyarakat.
b) On-line aman sebagai perusahaan ; cara untuk meningkatkan on-line secara aman tanpa mengorbankan
lainnya nilai-nilai etika merupakan tanggung jawab bersama dan semua anggota masyarakat memiliki
peran penting untuk bermain.
c) Etika dalam desain ; tanggung jawab mengenai perlindungan individu dari bahaya, dengan mereka
yang mempromosikan layanan secara online.
d) Peningkatan kesadaran budaya : peningkatan kesadaran dan pembuatan kebijakan berdasarkan
pengguna menyadari tentang ; hak, kebajikan, nilai-nilai fundamental.
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Fungsi Cyber Counseling
Strategi layanan bimbingan dan konseling berbasis Cyber counseling yang dilakukan melalui konseksi
internet secara virtual ini memiliki beberapa fungsi yang sifatnya inovatif, yaitu:
1. Pada dasarnya, konselor dan siswa yang belum mengenal internet, secara langsung dapat mendapat
pengetahuan di bidangnya.
2. Proses bimbingan maupun konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak mengganggu
jam pelajaran.
3. Dengan dibuatnya web-site khusus oleh masing-masing konselor dalam instansinya, maka siswa akan
bisa dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya, misalnya melihat nilai ujian lewat
internet, informasi tentang persyaratan sekolah dan lain sebagainya.
4. Waktu akan lebih efesien.
Strategi Layanan Guidance and Counseling Berbasis Cyber Counseling
Beberapa model strategi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cyber counseling yaitu :
1) Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Website
Adapun jenis layanan yang bisa diupayakan lewat website adalah lebih cenderung pada layanan
informasi, tentang bimbingan pribadi, karir, belajar, dan sosial. Untuk dapat memenuhi layanan
tersebut, maka konselor sudah pastinya menulis berbagai informasi yang dibutuhkan oleh siswa pada
alamat website. Dalam melakukan layanan ini, sudah tentu harus memiliki website atau weblog
tersendiri yang sudah online di internet.
2) Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis E-Mail
Adapun jenis layanan yang bisa diupayakan lewat e-mail yaitu Layanan konsultasi. Layanan ini bisa
diupayakan lewat menulis e-mail antara konselor dengan konseli, dimana konseli menulis prihal yang
akan dikonsultasikan kepada konselor, Layanan informasi. Layanan ini bisa diupayakan oleh konselor
untuk menulis pesan lewat e-mail kepada konseli yang membutuhkan informasi (sesuai dengan
kebutuhan konseli, baik dalam bidang belajar, karir, sosial maupun bidang pribadi) dan layanan lain
yang bisa dikembangkan oleh konselor itu sendiri. Untuk dapat menjalankan hal ini maka konselor dan
siswa harus punya alamat e-mail masing-masing.
3) Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Videoconference
Sudah tentu untuk menjalankan layanan ini, pada masing-masing sekolah disediakan sarana internet,
komputer dengan camera (webcam) atau laptop sebagai piranti utama untuk menjalankan program ini.
Melalui videoconference ini antar konselor serta siswa/ konseli bisa bertatap muka secara langsung
walaupun bersifat virtual, maka bentuk layanan yang bisa diupayakan adalah tergantung kreasi dari
konselor itu sendiri. Adapun bentuk layanan bimbingan dan konseling yang bisa diupayakan yaitu:
layanan konsultasi, layanan Informasi, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok,
beserta layanan lain yang bisa dikembangkan oleh masing-masing konselor dan sesuai dengan
kebutuhan konseli.
4) Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Telepon
Ada beberapa layanan yang bisa diupayakan, yaitu: Layanan Konsultasi, Konseling Individual,
Bimbingan Karir, Bimbingan Belajar dan jenis layanan yang lain sesuai dengan daya kreativitas
konselor itu sendiri. Sudah tentu, untuk menjalankan layanan ini harus ada kesepakatan antara konselor
dengan konseli untuk menjalankan layanan tersebut. Biasanya layanan ini lebih mengacu di luar
setting jam sekolah.
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Model Cyber terhadap Masalah Konseli


Online Pestkoppenstoppen
Niels CL Jacobs. (2014), salah satu tujuan psikopen yaitu untuk memberikan wawasan integratif ke
dalam teori dan pengembangan Pestkoppenstoppen online (mengentaskan Cyberbullying). Intervensi
ini bertujuan untuk mengurangi jumlah korban cyberbullying, gejala depresi, kecemasan, dan mengajar
korban cyberbullying bagaimana cara mengatasi secara efektif terhadap insiden cyberbullingy.
Dalam mengembangkan program, langkah yang berbeda dari pengembang program intervensi
adalah pengunaan secara sistematis terhadap setiap langkah dari pemetaan program / intervensi.
Sumber yang digunakan untuk pengembangan adalah tinjauan study literature dari berbagai pendapat
para ahli, wawancara kelompok dilakukan fokus pada kelompok sasaran, dan unsur-unsur dari
program anti-intimidasi yang terbukti efektif. Hasilnya adalah disesuaikan berbasis Web sepenuhnya
otomatis intervensi untuk korban cyberbullying, yang terdiri dari tiga sesi saran berbasis-web yang
disampaikan selama tiga bulan, sebagai berikut :
1) Peserta bagaimana perilaku dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka miliki, bagaimana
mengenali dan gangguan pikiran irasional dan bagaimana membentuk pikiran rasional.
2) Peserta akan belajar tentang cara muncul intimidasi, bagaimana perilaku mereka mempengaruhi
bullying dan bagaimana mereka dapat menggunakan strategi yang efektif untuk mengatasi
cyberbullying.
3) Peserta menerima umpan balik dan akan belajar bagaimana menggunakan internet dan ponsel
dengan cara yang aman.
Setiap saran disesuaikan dengan karakteristik peserta (misalnya, kepribadian, self-efficacy,
strategi yang digunakan dan pengalaman rasional coping / (ir). Pelaksanaan program ini, sebelumnya
dapat di uji keefektitannya terhadap suatu intervensi pada rencana target populasi yang telah
dirancang. Evaluasi ini akan memberikan wawasan efektif terhadap intervensi untuk mengurangi
cyberbullying dan efek negatifnya.



Systematic Review Online Sex Addiction
Manpreet K. & Mark D (2015), temuan utama dari tinjauan ini memberikan beberapa bukti yang
menunjukkan bahwa beberapa perawatan (Psikologis dan Farmakologis) memberikan hasil positif di
antara mereka mengalami kesulitan dengan kecanduan seks online. Griffiths (2012)
merekomendasikan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membangun khasiat dari kajian
empiris untuk pengobatan kecanduan seks online (Cybersexs).
Ada perbedaan utama antara mereka yang mengalami kegiatan seksual secara online dengan
cara yang sehat, orang yang cybersex menjadi kecanduan dan (akibatnya) mencari pengobatan. Sejalan
dengan kesimpulan klinis yang dilakukan oleh Griffiths, tampak bahwa perilaku perawatan yaitu,
(Cognitif Behaviour Therapy CBT) telah terbukti lebih bermanfaat dalam mengurangi seperti gejala
sexs dan, sampai batas tertentu, konsekuensi negatif.

Tantangan Konselor Terhadap Pengunaan Cyber dalam Konseling
a.

Phone Counseling: Are Offices Becoming Obsolete
Maureen C, dkk. (2004) konseling merupakan suatu layanan professional yang dilakukan oleh
konselor. Pelaksanaannya pun dapat dilakukan berbagai macam kreatifitas konselor, sepanjang tidak
melanggar kode etik konselor. Konseling melalui phone chanel merupakan salah satu bentuk
kreativitas konselor yang di dukung dengan modernisasi perkembangan teknologi. Namun tingkat
keefektifan belum tentu seefektif mungkin jika di lakukan secara tatap muka langsung. Walaupun face
to face langsung tidak memberikan sebuah jaminan konseling tersebut akan efektif.
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Konseling melalui telepon telah dilakukan dalam riset: Salah satu daerah yang kritis, penulis
gagal untuk mengatasi dalam studi mereka, masalah privasi ketika menggunakan telekomunikasi
perangkat untuk proses konseling. Konselor harus berhati-hati ketika membahas informasi rahasia
dengan siapa pun melalui telepon (Corey, Corey, & Callanan, 2003). Reese, Conoley, dan Brossart
(2002) Penelitian tentang efektivitas konseling telepon dan kualitas hubungan konseling, menyatakan
bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telepon konseling seperti yang digunakan
di lapangan adalah efektif untuk memberikan konseling kesehatan mental.
b.

Online Counseling : Tantangan Etis dan Kenyamanan dalam Lingkungan Global.
Online Counseling merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan oleh konselor profesional,
yang memungkinkan efektif dalam proses konseling, ditinjau dari sisi : jarak dan pertemuan langsung.
Dibalik keefektivan juga merupakan salah satu tantangan oleh konselor, terkait kode etik konselor
dalam konseling. Oleh karena itu, konselor mengunakan via telpon dalam mengkonseling konseli,
tentu selalu memperhatikan kode etik konseling.
Maher Khelifa (2012) konseling online adalah metode penyampaian layanan yang relatif baru
dan berkembang. Dengan demikian, masih memerlukan sejumlah tantangan etik/hukum. Saat ini,
karena dengan munculnya media di mana standar yang diakui belum sepenuhnya berkembang,
penyediaan konseling online memerlukan risiko hukum dan etika. Situasi saat ini membutuhkan
konselor online untuk berhati-hati dalam praktek, untuk mengamati tersedia dan muncul pedoman
etika dan rekomendasi praktik, untuk terus mendidik diri sendiri tentang isu-isu yang muncul dalam
konseling online, mencari pelatihan formal untuk bekerja secara online jika diperlukan untuk praktek
yang kompeten, dan untuk mencari kredibilitas sebagai dasar untuk memenuhi kualifikasi minimum
yang diperlukan untuk praktek konseling online yang kompeten (Sampson, 2006).
Sementara masalah etika akan selalu bertahan (Mulvey, 2004), diharapkan bahwa konselor
dengan kesadaran dan arah yang diperlukan untuk bersaing secara etis dan aman dalam lingkungan
global. Dengan pelatihan khusus dalam konseling online, dan praktek yang bertanggung jawab dan
etis, risiko yang melekat pada pekerjaan online dan konselor dapat mengambil kelebihan dari media
konseling ini apakah sebagai layanan modalitas alternatif atau dalam hubungannya dengan penyediaan
layanan metode tradisional.

Etika Cyber Counseling
Rudi Multiyaningsih (2013), untuk dapat menyelenggarakan cybercounseling, ada beberapa etika yang
perlu diperhatikan: Pertama adalah hal yang berkaitan dengan posisi konselor dan klien. Dalam hal ini
hendaklah konselor sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada klien dan klien dapat sepenuhnya
memperhatikan konselor. Klien benar-benar melihat dan merasakan bahwa konselor dalam kondisi selalu
memperhatikan diri klien dan permasalahannya. Selama konseling, suara, mimik, gerak-gerik klien dan
konselor jelas ditangkap oleh kedua belah pihak, dan keduanya merasa dekat satu sama lain. Dengan
demikian selama proses konseling melalui telepon video di facebook hendaknya konselor dan klien selalu
di depan kamera sehingga dapat saling melihat. Kedua, etika yang berhubungan dengan asas konseling
perorangan. Ada beberapa asas yang perlu dipegang teguh dalam melaksananan cybercounseling, yaitu (1)
Asas kerahasiaan yang menuntut dijaminnya semua rahasia pribadi klien. Keyakinan klien akan adanya
perlindungan yang demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya konseling. Konselor tidak boleh
merekam proses cyber counseling tanpa izin klien. Selama proses konseling melalui telelpon video tidak
boleh ada orang lain di sekitar konselor atau klien, (2) Asas kesukarelaan dan keterbukaan, menuntut
adanya kesukarelaan penuh dari klien untuk menjalani proses konseling. Adanya kesukarelaan pada klien
diharapkan akan muncul keterbukaan klien pada konselor yang menunjang keberhasilan konseling, (3) Asas
kenormatifan yang menuntut adanya kaidah dan norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, dan
kebiasaan selama cyber counseling. Sebelum proses konseling melaluitelepon video alangkah baiknya jika
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konselor menyampaikan aturan-aturan kepada klien, misalnya pakaian harus sopan, dan (4) Asas
kemandirian, yaitu keputusan diambil oleh klien sendiri dan sanggup menanggung resiko akibat
keputusannya tersebut. Ketiga, hal yang berkaitan dengan keterampilan konseling. Selama cyber
counseling konselor dituntut terus menggunakan keterampilan konseling, mulai dari attending
(penerimaan), responding (merespon), understanding (pemahaman), personalizing (mempersonalisasikan),
acting (pengambilan tindakan), dan initiating (menginisiasiakan). Penggunaan media teknologi telepon
video hendaklah tidak jadi penghalang konselor untuk melakukan keterampilan konseling. Melalui telelpon
video facebook, konselor tetap dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap klien, baik melalui kontak
mata, gerak tubuh, ekspresi wajah, maupun ungkapan verbal. Konselor dapat melihat dan mendengarkan
klien dan klien dapat melihat dan mendengar respon dari konselor.
Kesimpulan
Konseling merupakan suatu profesi, yang harus dilaksanakan professional pula oleh konselor yang
memiliki skill dalam bidang konseling. Konseling memiliki tujuan utama pada manusia ; memandirikan,
membahagiakan dan mensejahterakan. Tujuan konseling tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan
nasional. Perkembangan pendidikan, tidak hanya terletak pada konseptual namun lebih dari itu adalah
teknologi. Hal ini tentu profesi konseling harus berjalan imbang dua hal tersebut.
Karena perkembangan modernisasi, tentu perkembangan pelayanan konseling pun harus
berkembang. Pelayanan konseling dapat dilakukan secara online atau mengunakan cyber counseling. Cyber
counseling dapat dilakukan ; Web, Email, Videoconference, phone.
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Upaya Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi Siswa Kelas XI IPA 3 Melalui
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama
Nurul Qomariyah
Guru BK SMA Negeri 1 Sumberrejo, Bojonegoro
Email: yuyung110@yahoo.co.id
Telp: 081335044409

Kemampuan bersosialisasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial agar sesuai dengan
peran yang dijalankan dalam lingkungan kehidupan sehingga akan merasa menjadi bagian dari kelompoknya.
Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis kegiatan layanan dan bimbingan konseling yang bersifat
kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna membantu siswa dalam meyelesaikan berbagai
masalah, memberikan berbagai informasi-informasi penting yang berguna bagi dirinya dan mengembangkan
nilai-nilai tertentu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai
makhluk sosial.
Subyek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sumberrejo kelas XI IPA 3 dengan empat kelompok. Untuk
melaksanakan layanan format kelompok, dari 40 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 28 siswa
perempuan, peneliti bagi menjadi 4 kelompok berdasarkan heterogenitas. Penelitian ini dibantu oleh
kolaborator seorang guru BK sebagai observer.
Hasil penelitian menunjukkan prosentase kemampuan siswa dalam layanan bimbingan kelompok mengunakan
sosiodrama pada siklus 1 mencapai 61,36 %, sedang pada siklus 2 mencapai 71,23%.
Kata Kunci: Kemampuan Sosialisasi dan Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama.

Pendahuluan
Siswa SMA yang termasuk pada masa remaja antara usia 15-17 tahun memiliki karakter salah satunya
adalah mengaktualisasikan diri dan memperluas hubungan sosial dengan berbagai cara. Upaya tersebut
tidak hanya pertemanan secara langsung di dunia nyata tapi juga melalui jejaring sosial seperti facebook
sebagai bentuk perilaku remaja bahwa dia ingin diakui keberadaannya oleh orang lain. Setiap periode
perkembangan, selalu diikuti perubahan tugas perkembangan. Dari analisis hasil angket sosiometri kelas XI
IPA 3 diperoleh data bahwa ada sembilan (9) siswa termasuk siswa terisolir untuk kriterium teman bermain,
enam (6) siswa untuk kriterium teman curhat, dan dua belas (12) siswa untuk kriterium teman belajar
(terlampir pada lampiran 10). Namun tidak ada satupun siswa yang termasuk kategori terisolir pada
kriterium ketiganya, tetapi terdapat empat (4) siswa yang termasuk pada kategori terisolir untuk dua (2)
kriterium diantara tiga kriterium tersebut (sebagaimana terlampir pada lampiran 10).
Selain dari analisis data sosiometri, peneliti juga memperoleh data bahwa kelas XI IPA 3 juga sulit
sekali untuk bermusyawarah guna mufakat. Meskipun wali kelas XI IPA 3 secara langsung telah
memimpin musyawarah hingga ada keputusan, namun pada tataran pelaksanaan sebagian siswa tidak mau
menjalani hasil keputusan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya komitmen dan perilaku untuk
menghargai dan melaksanakan keputusan bersama.
Pada awalnya peneliti menganggap bahwa itu merupakan hal yang wajar karena siswa saat ini berada
pada usia remaja yang ingin diakui eksistensinya. Selang beberapa waktu kemudian, ada beberapa siswa
yang datang atas kemauan sendiri ke peneliti untuk mendapatkan layanan konsultasi dan konseling
individual yang mengeluhkan bahwa di kelasnya selalu terjadi inkonsistensi pada keputusan yang telah
disepakati bersama dan disetujui oleh wali kelas, misalnya permasalahan terhadap hasil musyawarah untuk
kegiatan lomba gerak jalan hari kemerdekaan RI, hasil rapat penampilan untuk kegiatan gelar seni
SMANESS, hasil musyawarah untuk kegiatan lomba 7K SMANESS.
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Peneliti juga memperoleh data dari hasil layanan konsultasi siswa kelas XI IPA 3 tidak hanya dalam
musyawarah kelas mereka sulit berkomitmen, tapi juga terhadap guru mata pelajaran seperti guru mata
pelajaran fisika maupun guru mata pelajaran kimia. Hal ini terjadi karena kurang adanya komunikasi antara
keduanya sehingga timbul ‘miss communication’, terkait dengan penyelesaian terhadap tugas yang
diberikan oleh guru, misalnya diminta untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran guru yang bersangkutan
pada hari itu dan harus dikumpulkan langsung tapi ternyata belum diselesaikan karena dianggapnya akan
bisa dikumpukan besok pada waktu ada pelajarannya lagi. Dari seluruh siswa asuh peneliti, yaitu kelas XI
IPA 3 yang paling banyak mengalami permasalahan kemampuan bersosialisasi.
Dari data diatas peneliti meyakini ada masalah dalam hal kemampuan sosialisasi pada siswa kelas XI
IPA 3. Siswa kelas XI dalam masa perkembangannya termasuk pada masa remaja. Menurut Hurlock
(2002), salah satu tugas perkembangan remaja adalah masa sosialisasi dengan teman sebaya dengan
mengembangkan perilaku yang bertanggungjawab guna memperoleh dukungan sosial dari temannya.
Selanjutnya Syarifudin, Aminudin, dan Taufik (2010) mengatakan bahwa perkembangan
kemampuan sosialisasi pada anak sangat ditentukan oleh pola dan rekanan sosialisasi yang secara intensif
berhubungan. Anak yang memiliki kecenderungan untuk menjauh dari situasi sosial memiliki pengalaman
yang sedikit untuk dipelajari sebagai dasar kemampuan sosial. Perkembangan kemampuan sosialisasi anak
tersebut turut dipengaruhi oleh sejauh mana intensitas anak bertemu dan berinteraksi bersama dengan rekan
sebaya, keluarga dan situasi sosial.
Santrock (1998) menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat ditentukan dengan sosialiasinya
terhadap beberapa elemen sosial lain, yaitu keluarga, lingkungan sebaya dan tempat pendidikan (sekolah).
Persinggungan tersebut memungkinkan anak memiliki beberapa opsi atau pilihan bentuk sosialiasi.
Persinggungan anak dengan dunia sosial nyata memberikannya kesempatan untuk mengetahui,
mengevaluasi dan melatih diri dalam penguasaan aspek-aspek penting dalam perkembangan, terutama yang
berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi adalah kemampuan seseorang
untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap situasi kelompoknya. Kegagalan dalam proses
penyesuaian diri dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan penyesuaian perkembangan pada tahap
selanjutnya (Hurlock, 2002).
Selanjutnya Hurlock (2002) menjelaskan perlunya kemampuan penyesuaian diri pada anak yang
memungkinkan anak untuk menempatkan diri dalam seting sosialnya. Bagi Hurlock, tugas ini adalah
bagian dari tugas perkembangan anak. Melalui proses sosialiasi anak akan mempelajari beberapa aspek
mental dan emosi seperti empati, kemampuan komunikasi interpersonal, kooperatif dan bekerja dalam
kelompok. Kemampuan-kemampuan tersebut akan membentuk pola perilaku dan interaksi anak hingga
dewasa.
Sekolah sebagai wadah siswa dalam mencari ilmu dan mendapatkan pengalaman belajar sehingga
dapat mengeksplorasi potensinya dengan optimal. Hal tersebut tidak akan bisa diwujudkan apabila siswa
merasa tidak diterima oleh lingkungannya, minder, kurang percaya diri, pesimis dan merasa tidak nyaman
serta galau. Keadaan ini akan berpengaruh pada pergaulan sehari-hari, proses belajar mengajar, terutama
pada prestasi belajar siswa. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dan terarah
tidak menutup kemungkinan mereka akan terganggu kenyamanannya dalam belajar, bahkan akan
mengalami penurunan prestasi pada siswa yang merasa diperlakukan tidak adil.
Beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurang memiliki kemampuan bersosialisasi antara lain
karena kurangnya komunikasi yang intens diantara siswa, ingin diakui eksistensinya, tidak ingin memulai
membuka komunikasi dengan teman yang lain, terdapat klik di kelas, dan guru pembimbing belum
memberikan layanan yang tepat. Dengan demikian dapat dilihat, ada dua penyebab, yaitu berasal dari
siswa dan di luar siswa. Pada penelitian ini penyebab yang hendak diatasi adalah yang berasal dari luar
yaitu guru pembimbing belum memberi layanan yang tepat.
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Guru pembimbing adalah pendidik psikologis yang bertugas membantu siswa dalam menghadapi dan
mengatasi masalah yang menyangkut perilakunya, kemampuannya dalam menyesuaikan diri dan
pengembangan pribadinya secara menyeluruh (Prayitno, 1999). Oleh karena itu guru pembimbing dapat
membantu mereka bersosialisasi dengan lingkungan di sekolah terutama di kelasnya, dan di masyarakat
pada umumnya.
Selama ini guru pembimbing telah menyampaikan topik tentang pergaulan sehari-hari remaja melalui
layanan informasi. Siswa diberi materi informasi tentang apa, mengapa, bagaimana pergaulan remaja,
termasuk di dalamnya adalah aspek psikososial remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan
remaja, prinsip-prinsip dasar pergaulan yang sehat, trik supaya pertemanan terjalin langgeng. Ternyata
layanan tersebut belum berhasil optimal. Hasil yang diperoleh siswa masih sebatas pada aspek pemahaman.
Sedangkan pada aspek perasaan dan tindakan dapat dikatakan belum berhasil. Meskipun telah memahami
isi dan manfaat ’Sosialisasi’ (bergaul) tetapi masih menunjukkan perilaku yang kurang produktif dalam
sosialisasi, seperti belum bisa menghargai dan melaksanakan keputusan bersama, belum dapat menerima
kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lebih menonjolkan kehendaknya tanpa menghiraukan kepentingan
orang lain. Dapat dikatakan bahwa hasil layanan belum mengena aspek pemahaman (understanding),
perasaan (confort), dan tindakan (action). Oleh sebab itu keberhasilan layanan tentang kemampuan
sosialisasi perlu ditingkatkan.
Menurut teori behaviorisme dikatakan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dengan cara belajar
(dalam Corey, 2005). Dengan demikian guru pembimbing dapat membelajarkan siswa bagaimana bergaul
dengan orang lain. Strategi yang ditempuh adalah melalui penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok
dengan “Sosiodrama”. Dengan teknik “Sosiodrama” siswa mendapat kesempatan memainkan dan
membawakan peran sesuai dengan ’role’ yang telah ditentukan, dapat melihat dan menganalisa serta
mengidentifikasi diri terhadap model dan peran yang di lihat dari sosiodrama yang ditampilkan, dapat
merefleksi dirinya melalui peran yang ditokohkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menempatkan model
sebagai ’tokoh’ pada setiap adegan dalam ’sosiodrama’. Di setiap adegan siswa akan mengamati,
menganalisa, dan berdiskusi, serta melakukan refleksi terhadap sikap dan perilaku dalam berkomunikasi
dengan lingkungannya.
Dilaksanakannya kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan “Sosiodrama” tersebut diharapkan
siswa dapat mengambil belajar dan mengevaluasi diri dari model berdasar analisanya yang didasari dengan
pemahaman dan perasaan positif sehingga mampu mengambil keputusan bagaimana bersosialisasi dengan
lingkungannya secara efektif.
Tempat dan Subyek Penelitian
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Sumberrejo pada saat kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
Subyek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sumberrejo kelas XI IPA 3 empat kelompok. Untuk
melaksanakan layanan format kelompok, dari 40 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 28 siswa
perempuan, peneliti bagi menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen dengan
mempertimbangkan keragaman jenis kelamin, kemampuan siswa dalam berkomunikasi, kedekatan rumah
dan keaktifan siswa. Kelas XI IPA 3 adalah kelas yang paling banyak bermasalah dari sisi ketertiban dan
prestasi belajarnya paling rendah dari seluruh kelas XI IPA. Perlu diketahui bahwa pengelompokan kelas di
SMA N 1 Sumberrejo berdasar minat dan kriteria standar akademik. Kelompok 3 kelas XI IPA 3 peneliti
pilih menjadi subyek penelitian karena ada beberapa anggotanya yang kurang bekerjasama dalam bermain
peran pada kegiatan sosiodrama. Kelompok 3 (subyek penelitian) berjumlah 10 terdiri dari 7 perempuan
dan 3 laki-laki.
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Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari subyek penelitian
yaitu siswa kelas XI IPA 3 kelompok 3 sejumlah 10 siswa berupa frekuensi berpendapat. Data sekunder
diperoleh dari wawancara.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik non tes yaitu observasi dan angket.
Observasi digunakan sebagai alat pengumpul data utama yang akan dianalisa. Observasi dilakukan oleh
peneliti kepada sumber data untuk memperolah data tentang keaktifan dalam berpendapat. Observasi juga
digunakan untuk memperoleh data saat proses bimbingan konseling berupa aktifitas siswa, dan sikap dan
kemampuan guru pembimbing dalam mengelola proses bimbingan. Sedangkan angket tentang proses
keberhasilan layanan bimbingan kelompok. Angket yang digunakan adalah angket terbuka yaitu subyek
penelitian menjawab pertanyaan dengan menulis langsung jawabannya.
Karena teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan angket maka alat
pengumpul data yang digunakan adalah pedoman observasi berupa daftar cek dan daftar pertanyaan.
Lembar observasi dan angket dapat dilihat pada lampiran.
Validasi Data
Agar data yang dikumpulkan valid maka perlu dilakukan validasi data, yaitu dengan triangulasi. Teknik
triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi teknik, yaitu mencocokkan data yang diperoleh dari observasi
dengan angket.
Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan dari observasi dan angket adalah data kuantitatif tentang keaktifan siswa
dalam kelompok.
Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan data
kuantitatif dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II.
Prosedur Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan oleh peneliti
sebagai guru pembimbing di SMA Negeri 1 Sumberrejo dengan melakukan tindakan berupa layanan
bimbingan kelompok dengan teknik ”Sosiodrama”. Penelitian tindakan ini dikemas dalam dua siklus
dengan tahapan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting),
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).
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Siklus I
Pada siklus I siswa diberi perlakuan bimbingan kelompok dengan “Sosiodrama” berupa topik tugas,
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan (planning).
1) Menyusun satuan layanan tentang cara meningkatkan keterampilan bersosialisasi siswa dalam
bimbingan kelompok.
2) Menyiapkan sosiodrama berupa topik tugas siswa kelas XI IPA 3, yang berbentuk naskah.
3) Menyiapkan pedoman observasi, berupa instrumen ketrampilan bersosialisasi dan alat tulis.
4) Menyiapkan tempat untuk bimbingan kelompok, kelompok 1dan 2 diruang kelas XI IPA 3
sedangkan kelompok 3 dan 4 di laboratorium biologi.
b. Pelaksanaan (acting).
1) Menyajikan materi ketrampilan bersosialisasi dengan menggunakan sosiodrama topik tugas. Pada
siklus I ada ada 2 adegan yang harus di dramakan. Pada saat pelaksanaan tindakan peneliti sebagi
pemimpin kelompok yang menjelaskan dan memotivasi siswa agar benar-benar bermain sesuai
peran.
2) Membimbing siswa melakukan rencana perubahan perilaku.
3) Melaksanakan penilaian.
c.
Pengamatan (Observing)
Selama pelaksanaan kegiatan dilakukan pengamatan tentang proses dan hasil layanan oleh peneliti dan
kolaborator. Kolaborator juga melakukan pengamatan aktifitas peneliti.
d.
Refleksi (Reflecting)
Berdasarkan data hasil observasi selama pelaksanaan siklus I dapat diketahui kemajuan proses
bimbingan, perbedaan kreativitas dan inovasi bimbingan dari guru pembimbing serta tingkat
ketrampilan bersosialisasi pada siswa. Pada tahap ini, akan dibandingkan ketrampilan bersosialisasi
siswa antara kondisi awal dan siklus I.
Siklus II
Pada siklus II siswa diberi perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan sosiodrama topik bebas, dengan
langkah berikut:
a. Perencanaan (planning).
1) Menyusun satuan layanan tentang cara meningkatkan keterampilan bersosialisasi siswa dalam
bimbingan kelompok.
2) Menyiapkan sosiodrama berupa topik bebas siswa kelas XI IPA 3, yang bentuk naskahnya siswa
bebas untuk membuat sendiri mulai dari adegan, topik, dan peran.
3) Menyiapkan tempat untuk bimbingan kelompok, kelompok 1 dan 2 diruang kelas XI IPA 3
sedangkan kelompok 3 dan 4 di laboratorium biologi.
4) Siswa memainkan drama tanpa naskah dan siswa diberi keleluasan untuk berimprovisasi pada saat
memainkan peran.
5) Menyiapkan instrumen penilaian.
b. Pelaksanaan (acting).
1) Menyajikan materi ketrampilan bersosialisasi dengan menggunakan sosiodrama topik bebas. Pada
siklus II jumlah adegan yang harus di dramakan tidak dibatasi durasinya sesuai dengan batas
waktu yang diberikan. Pada saat pelaksanaan tindakan peneliti mendampingi siswa melakukan
sosiodrama.
2) Melaksanakan penilaian

65

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
c. Pengamatan (Observing)
Selama pelaksanaan kegiatan dilakukan pengamatan terhadap proses dan hasil layanan menggunakan
bimbingan kelompok dengan sosiodrama. Proses layanan yang diamati adalah aktifitas siswa dan
aktifitas peneliti. Sedangkan pengamatan hasil adalah berupa ketrampilan bersosialisasi.
d. Refleksi (Reflecting)
Berdasarkan data hasil pengamatan selama pelaksanaan tindakan pada siklus II akan dapat diketahui
kemajuan proses bimbingan, perbedaan kreativitas dan inovasi bimbingan dari guru pembimbing serta
ketrampilan bersosialisasi. Pada tahap ini, akan dibandingkan ketrampilan bersosialisasi siswa antara
siklus I dan 2.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian berupa rekapitulasi skor hasil pengamatan aktifitas siswa pada proses layanan bimbingan
kelompok dengan mengunakan sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada 2 siklus
yaitu sebagai berikut dapat ditampilkan sebagai berikut :
Tabel Rekapitulasi skor hasil pengamatan aktifitas siswa dalam proses layanan bimbingan kelompok
dengan sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi (dalam %) siklus 1 dan siklus 2

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aspek yang diamati
Keakraban dalam kelompok
Melibatkan diri dalam kelompok
Memenuhi aturan dalam kelompok
Memberi kesempatan pada anggota kelompok
Menunjukan sikap suka rela
Menunjukan sikap percaya diri
Menunjukan keyakinan terhadap manfaat kegiatan
Memainkan peran sesuai tokoh yang telah digariskan
Menunjukkan keterbukaan terhadap peran yang lain
Menunjukkan kerjasama dalam permainan
Mampu berdiskusi dengan teman
Mampu menjawab pertanyaan
Mampu berpendapat secara lisan
Mampu mengajukan pertanyaan
Dapat menghargai pendapat teman
Membuat kesimpulan
Mencatat hasil diskusi
Memiliki komitmen
Jumlah

Siklus I
65
65,05
56,68
64,65
61
62
63,23
65
65
62,48
56,25
56,68
59,8
59,975
65
56,68
56,68
63,34
61,36

Ket: <60: D (Kurang), 61-70 : C (Cukup), 71-80 B (Baik), > 80: A (Amat Baik)
Grafik Prosentase Siklus 1 dan Siklus 2
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Siklus II
73
75,05
66,68
70,65
70
71
70,20
72
71
72,45
66,2
73,6
70,775
66,975
70
69,6
71,65
81,375
71,23
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Pembahasan
Sebagai implikasi layanan bimbingan kelompok dengan merujuk dari prosedur operasionalisasi layanan
bimbingan kelompok yaitu menyangkut komponen (1) perencanaan: mengidentifikasi topik, membentuk
kelompok, menyusun jadwal, menetapkan prosedur, menetapkan fasilitas dan menyiapkan kelengkapan
administrasi; (2) pelaksanaan: mengkomunikasikan rencana layanan, mengorganisasikan kegiatan,
menyelenggarakan layanan melalui tahap-tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran;
(3) Evaluasi: menetapkan materi dan prosedur evaluasi, menyusun instrumen, dan mengolah hasil hasil
aplikasi instrumen; (4) Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut; dan (5) Pelaporan.
Berdasarkan refleksi pelaksanan bimbingan kelompok pada siklus 1 ini diperoleh bahwa terdapat
beberapa siswa yang masih tertutup dan belum meyakini manfaat kegiatan layanan bimbingan kelompok
masih ada yang belum bersemangat mengikuti kegiatan. Dengan adanya kekurangan tersebut maka perlu
direncanakan strategi atau teknik lain. Diantara upaya yang dilakukan adalah: memperjelas dan
menanamkan pentingnya meningkatkan keaktifan di dalam proses pembelajaran. Memperjelas keterkaitan
manfaat keaktifan di dalam kelas dengan prestasi dan keberhasilan kelulusan yang akan datang.
Menggantikan bimbingan kelompok dengan topik tugas dengan mengunakan sosiodrama dengan menganti
topiknya dengan topik bebas akan membuat siswa lebih tertarik dan lebih bersemangat, dan pada tahap
kegiatan awal siswa diarahkan untuk berbagi pengalaman untuk memperlancar sosialisasi para siswa.
Pada siklus 2, sesuai dengan refleksi 1 penggalian data juga terdapat perubahan yang siknifikan pada
dua aspek; mampu menjawab pertanyaan dan mampu berkomitmen, dimana pada siklus 1 aspek mampu
menjawab pertanyaan 56,675% mencapai 73,6% pada siklus 2, dan pada siklus 1 aspek mampu
berkomitmen hanya 63,375% mencapai 81,375% pada siklus 2.
Berdasarkan hasil prosentasi diatas dapat disimpulkan terdapat kemajuan sikap siswa atau usaha
siswa untuk mampu bersosialisasi pada siklus 2 dalam bimbingan kelompok. Pelaksanaan siklus 2 dapat
dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari hasil kesan-kesan siswa yaitu hampir sebagian besar mereka
mengharapkan untuk dilaksanakan kembali dan menyarankan bahwa siswa-siswa yang lain juga perlu
mendapatkan bimbingan kelompok.
Dari analisa hasil pengamatan aktifitas siswa dalam proses layanan bimbingan kelompok pada siklus
I dan siklus II terdapat perubahan yang signifikan pada dua aspek yaitu mampu menjawab pertanyaan dan
mampu berkomitmen; dimana pada siklus 1 aspek mampu menjawab pertanyaan 56,675% mencapai
73,6% pada siklus 2; dan pada siklus 1 aspek mampu berkomitmen hanya 63,375% mencapai 81,375%
pada siklus 2.
Dengan melihat hasil tabel diatas. aktifitas dalam aspek kemampuan bersosialisasi yang lain adalah
dapat menghargai pendapat teman mengalami perubahan yang paling kecil dari 65% pada siklus 1 menjadi
70% pada siklus 2. Walaupun demikian aspek menghargai pendapat teman merupakan salah satu aspek
yang mempunyai prosentase yang tinggi pada siklus 1 maupun siklus 2.
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa aktifitas siswa dalam proses layanan bimbingan
kelompok secara umum dalam kategori baik, kecuali untuk ketiga kemampuan yaitu kemampuan
memenuhi aturan dalam kelompok, mampu berdiskusi dengan teman, dan mampu mengajukan pertanyaan.
Dari uraian diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan model layanan bimbingan
kelompok dengan bentuk sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa, dan juga
mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang sosiodrama.
Dengan demikian terdapat kesesuaian antara hipotesis penelitian yang diajukan bahwa layanan
bimbingan kelompok dengan mengunakan sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi
siswa kelas XI IPA 3 SMAN 1 Sumberrejo dengan hasil penelitian yang diperoleh.
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Kesimpulan
Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan menerapkan layanan bimbingan
kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama di kelas XI IPA 3 dapat disimpulkan :
Dengan mengoptimalkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemampuan siswa
dalam bersosialisasi. Hasil penelitian menunjukan ada peningkatan keterlibatan siswa mengikuti layanan
bimbingan kelompok di lihat dari aspek keakraban dalam kelompok, keterlibatan dalam kelompok,
memenuhi aturan dalam kelompok, memberikan kesempatan pada anggota yang lain, menunjukkan sikaf
sukarela, menunjukkan sikap percaya diri, menunjukkan keyakinan akan manfaat kegiatan yang
dilaksanakan, dapat memainkan peran sesuai dengan tokoh yang digariskan, menunjukkan keterbukaan
terhadap peran siswa lain, menunjukkan kerjasama dalam permainan, mampuberdiskusi dengan
teman,mampu menjawab pertanyaan, mambu berpendapat secara lisan, tidak malu untuk mengajukan
pertanyaan, dapat menghargai pendapat teman, mempunyai komitmen dan dapat menyimpulkan hasil
diskusi sehingga dapat diamati peningkatan kemampuan bersosialisasi siswa selama mengikuti tindakan
dari siklus 1 dan 2 semakin meningkat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I jumlah prosentase kemampuan siswa dalam
layanan bimbingan kelompok mengunakan sosiodrama mengunakan topik tugas mencapai 61,36 %. Pada
siklus II jumlah prosentase kemampuan siswa dalam layanan bimbingan kelompok mengunakan
sosiodrama mengunakan topik bebas mencapai 71,23%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan metode
sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa kelas XI IPA 3 SMAN 1 Sumberrejo.
Rekomendasi
1. Perlu dikembangkan terus penelitian-penelitin tindakan kelas dalam bidang bimbingan konseling untuk
meningkatkan kompetensi guru pembimbing, di samping itu pelaksanaan dan hasil dari penelitian
tersebut bermanfaat bagi keberhasilan pendidikan siswa dan membantu guru dalam meningkatkan
prestasi siswa.
2. Kepada pihak sekolah diharapkan selalu berkolaborasi dengan guru pembimbing untuk membantu
siswa dalam menjalani proses pendidkan di sekolah melalui layanan-layanan bimbingan konseling.
3. Kepada siswa diharapkan memanfaatkan fasilitas pelayanan bimbingan konseling di sekolah untuk
membantu menyelesaikan permasalahan dalam hal pribadi, belajar, sosial dan karir
Referensi
Ali, M dan Ansori Mohammad. 2010. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta:
Bumi Aksara.
Fatimah, E. 2010. Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik). Jakarta:
Pustaka Setia.
Hurlock, E. B. 2009. Perkembangan Anak Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Kurnia, A. 2010. IPS Terpadu. Jakarta: Yudhistira.
Nurhidayah, dan Indreswari, H.(1990). Teknik Pemahaman Individu: Non Tes (Buku Penunjang
Perkuliahan).Malang: IKIP Malang 1990/1991
Prayitno, 2004. Seri Layanan Konseling, Layanan Penguasaan Konten. Padang: Jurusan BK FIP
Universitas Negeri Padang.
Romlah, T. 2006. Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok. Malang: Universitas Negeri Malang.
Tohirin. 2013. Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Wardiyatmoko, K. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Erlangga.

68

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
Winkel,W.S dan Hastuti, M.M.S.2010.Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan.Yogyakarta:Media
Abadi.
Yusuf, S. 2011. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja

69

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7

Integrasi Konseling Keluarga dalam Mediasi di Pengadilan Agama
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
Aan Muzayanah
Mahasiswa Program Magister Psikologi Sains, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: aanmuzayanah2015@gmail.com
Telp: 082131217135

Konseling keluarga merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga. Konseling keluarga tidak hanya
berkaitan dengan keluarga bahagia yang aman dan damai, namun juga untuk keluarga yang bermasalah yang
diliputi oleh ketegangan dan perselisihan. Masalah keluarga ada yang diselesaikan dengan musyawarah
mufakat secara mandiri dan ada pula yang dituntaskan di pengadilan agama dengan bantuan mediator. Tugas
utama mediator adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pasangan yang bermasalah sebelum mereka
memutuskan untuk melangkah ke sidang pengadilan, baik untuk kembali rukun atau untuk berpisah dengan
baik-baik. Di sinilah letak urgensi pengetahuan konseling keluarga untuk dimiliki oleh mediator saat
melakukan pendampingan pada pasangan bermasalah.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sisi-sisi penting konseling keluarga dalam proses mediasi.
Beberapa hal-hal mendasar tentang konseling yang harus diketahui oleh mediator antara lain adalah
konseling realita. Glasser membuat pernyataan bahwa manusia tidak sepenuhnya hidup pada dunia nyata.
Seseorang dapat memiliki persepsi tentang realita, namun mereka tidak bisa mengetahui apa arti realita itu
sendiri. Persepsi terhadap realita lebih menentukan perilaku-aksi, pikiran, dan perasaan dibandingkan realita
itu sendiri. Persepsi tersebut juga berlaku bagi pasangan bermasalah tentang situasi rumah tangganya.
Kesemua hal tersebut perlu dimiliki sekaligus diterapkan oleh seorang mediator yang biasanya hanya
memiliki latar belakang hukum yang cenderung kaku dan bersifat hitam putih. Selain itu, sejumlah faktor
penting pendukung terjadinya peristiwa konseling secara menyenangkan dan menumbuhkan rasa optimisme.
Seorang mediator yang juga bertugas sebagai konselor memiliki peran dan fungsi dalam pendekatan realitas,
yaitu melibatkan diri dengan pasangan bermasalah (konseli), bersikap direktif dan didaktif, membantu
pasangan tersebut agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Dengan demikian, integrasi
konseling keluarga dalam proses mediasi merupakan hal mendesak yang patut dimiliki oleh setiap mediator.
Dengan keterampilan ini, mediasi akan berjalan menyenangkan, mendudukkan pasangan sederajat, dan
berpeluang untuk membuat pasangan bermasalah itu untuk rukun kembali.
Kata Kunci: konseling, mediasi, integrasi.

Pendahuluan
Sudah menjadi fenomena umum bahwa banyak masalah keluarga yang dihadapi oleh masyarakat. Salah
satu masalah tersebut adalah problem yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang dapat berujung pada
perceraian. Di lingkungan Pengadilan Agama, sebagai contoh, kasus perceraian yang ditangani tidak
pernah surut. Bahkan, dari waktu ke waktu, angka perceraian cenderung meningkat. Misalnya, di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah perceraian
terus bertambah. Tahun 2010, jumlah perceraian sebanyak 5.647 perkara. Kemudian, tahun 2014, jumlah
perkara perceraian meningkat menjadi 7.136 perkara. Ini berarti ada penambahan sebanyak 1.489 perkara
atau naik 26,37% (dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2014). Data ini menunjukkan bahwa
masalah keluarga kian hari kian meningkat.
Mengingat banyaknya kasus perceraian, nampaknya perlu adanya konseling keluarga terutama bagi
mediator yang menangani masalah keluarga sebelum ditangani oleh hakim. Sebagaimana aturan di
pengadilan agama, para pihak yang hadir di sidang pertama harus menemui mediator untuk dicarikan solusi
terbaiknya sebelum harus benar-benar putus tali perkawinan mereka. Dalam hal menangani kasus ini,
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mediator perlu memiliki wawasan dan keterampilan yang cukup tentang konseling keluarga sehingga ia
dapat memberikan alternatif penyelesaikan masalah keluarga secara komprehesif (Sudirman: 2015).
Saat memberikan bantuan di ruang mediasi, seorang mediator tidak hanya memberikan wawasan
tentang hukum yang berlaku di pengadilan, namun mediator perlu menyelami kondisi kejiwaan para pihak
sehingga pendampingannya tidak bersifat hitam putih, namun lebih menekankan kepada fungsi konselor
yang menjadi sahabat dekat bagi para pihak. Dari dasar pemikiran inilah, penting kiranya digagas integrasi
konseling keluarga dalam proses mediasi di pengadilan agama sehingga para pihak mendapatkan
pendampingan yang lengkap dan memuaskan. Dengan integrasi ini diharapkan proses mediasi berjalan
nyaman dan para pihak merasa senang mendapat pendampingan yang menyeluruh tentang masalah yang
sedang dihadapi.
Konseling
Pada abad ke-20 konseling pertama kali muncul atas tuntutan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat,
untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu. Menurut Burks dan Stefflre konseling merupakan
hubungan profesional antara konselor terlatih dengan konseli (Komalasari, dkk, 2014).
Konseling pada dasarnya adalah sebuah proses interaksi antara seorang konselor dan konseli, dimana
konselor dianggap memiliki kapasitas untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang sedang
dihadapi (Sharf, 2012). Konseling merupakan sebuah kegiatan dimana konselor membantu konseli
menemukan cara memecahkan persoalan-persoalan psikologis yang dialaminya. Menurut Perez (1979)
konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi
atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga dan mengusahakan agar
terjadi perubahan yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota
keluarga lainnya.
Konseling keluarga atau terapi dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaktif dalam upaya
membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostasis, sehingga setiap anggota keluarga dapat
merasa nyaman (comfortable). Dengan maksud tersebut, konselor atau terapis bekerja berdasarkan beberapa
asumsi, yaitu :
1. Manifestasi keluhan salah satu anggota keluarga tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi sebagai hasil
interaksinya dengan satu atau lebih anggota keluarga lainnya.
2. Satu atau dua anggota keluarga mungkin saja menunjukkan perilaku yang well-adjusted.
3. Bila keluarga secara kontinu mengikuti terapi, maka ada kemungkinan motivasi yang tinggi untuk
menghasilkan kondisi homeostasis.
4. Hubungan orang tua akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga (Hasnida, 2002).
Berbagai macam metode yang dijelaskan beberapa tokoh terwujud dengan nama-nama serta
pendekatan konseling yang berbeda-beda pula. Teori dan pendekatan ini semakin berkembang pesat sejak
1950, yakni beberapa tahun pasca kelahiran aliran psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud (Sharf,
2012). Saat ini terdapat banyak teori-teori konseling, baik yang menekankan pada aspek sikap dan perasaan,
tingkah laku maupun pikiran. Salah satu pendekatan konseling yang sering digunakan beberapa konselor
yaitu Konseling Realita yang disusun oleh William Glasser.
Dalam buku yang disusun Corey (2010), ada beberapa alasan memilih konseling realita yaitu untuk
dibahas lebih mendalam dikarenakan pendekatan konseling realitas dianggap menunjukkan perbedaan yang
besar dengan sebagian besar pendekatan konseling dan psikoterapi lainnya. Selain itu, terapi realitas telah
meraih popularitas di kalangan beberapa konselor di berbagai seting. Alasan selanjutnya yang dipaparkan
Corey adalah karena terapi realitas menyajikan banyak masalah dasar dalam konseling yang menjadi dasardasar peran nilai-nilai dalam konselor?
Pada teori realita yang dikemukakan, Glasser menunjukkan fokus terhadap keramahan atau
keakraban dan tanggung jawab membantu remaja putri bukan hanya saat mereka berada di sekolah namun
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juga setelah mereka meninggalkan sekolah. Hasil pengamatan Glasser ini mencakup terapi individual,
kelompok, bahkan training pada staf. Dia kemudian mengembangkan program khusus pada remaja putri
yang kecanduan obat-obatan di Sekolah Putri Ventura.
Teori Kepribadian: Teori Pilihan (Choice Theory)
a. Penggambaran Realitas
Glasser membuat pernyataan bahwa “kita tidak sepenuhnya hidup pada dunia nyata”. Seseorang dapat
memiliki persepsi tentang realita, namun mereka tidak bisa mengetahui apa arti realita itu sendiri.
Sebuah contoh ketika saya menyatakan kepada seseorang “Mengapa kamu tidak menghadapi
kenyataan ini?” Sebenarnya saya menanyakan mengapa persepsi dia tentang realita berbeda dengan
persepsi saya? Konsep penggambaran realita ini konsisten dengan posisi para kontruktivis postmodern.
Bagi Glasser, persepsi terhadap realita lebih menentukan perilaku-aksi, pikiran, dan perasaan
dibandingkan realita itu sendiri.
b. Kebutuhan
Glasser mendeskripsikan lima kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis yang esensial meliputi:
kebutuhan bertahan hidup, belonging (keterikatan), kekuatan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan
ini bertemu dalam persepsi, gambaran dalam pikiran kita.
- Kebutuhan bertahan hidup (survival): memelihara kelangsungan hidup diri dengan makan, minum,
mencari perlindungan, melawan penyakit.
- Keterikatan (belonging): termasuk kebutuhan untuk cinta, berbagi, bekerjasama, dan ini ditemukan
pada semua budaya.
- Kekuatan (power): kebutuhan untuk unggul dari orang lain, meskipun terkadang kebutuhan ini
berbenturan dengan kebutuhan kita yang lainnya. Misalnya, bertentangan dengan kebutuhan
belonging. Saat suami ingin menunjukkan dominasi dalam hubungan pernikahan, maka akan
menimbulkan konflik dalam keluarganya.
- Kebebasan (freedom): Menyangkut bagaimana individu mampu melakoni kebutuhan secara utuh
sesuai harapannya, mengekspresikan dirinya, dengan siapa dia berasosiasi, atau penngalaman
hidup lainnya.
- Kesenangan (fun): termasuk kebutuhan untuk tertawa, bercanda, aktifitas olahraga, membaca,
mengoleksi sesuatu, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini tidak sekuat keempat kebutuhan lainnya.
c. Pilihan
Saat mendeskripsikan masalah psikologis, Glasser memilih untuk tidak menggunakan kata-kata yang
adjectives (sifat) tetapi menggunakan bentuk verbs (kata kerja). Manusia tidak menjadi sengsara dan
sedih, akan tetapi mereka memilih untuk sengsara dan sedih. Misalnya, seseorang kehilangan orang
terdekatnya karena kematian, kita mungkin mengalami depresi, akan tetapi jika sudah terjadi dalam
selang periode waktu, maka kita lah yang memilih untuk depresi.
d. Perilaku
Perilaku menurut Glasser adalah bagaimana kita berbuat, berpikir, dan merasakan. Terdapat empat
komponen dalam keseluruhan perilaku atau “total behavior” yaitu: doing (perbuatan), thinking
(pikiran), feeling (perasaan), dan physiology (fisiologi).
- Doing: berarti perilaku yang aktif seperti berjalan, berbicara, atau berpindah. Perilaku ini bisa
disengaja maupun tidak.
- Thinking: termasuk pikiran yang sengaja maupun tidak, seperti melamun dan bermimpi.
- Feeling: termasuk kebahagiaan, kepuasan, kecemasan, dan perasaan lainnya baik yang
menyenangkan atau menyakitkan.
- Physiology: mekanisme tubuh baik yang disadari maupun tidak seperti buang air kecil atau
berkeringat.
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Menjelaskan keempat komponen total perilaku tersebut dapat dianalogikan melalui diagram “mobil”.
Kebutuhan dasar manusia (basic needs) ibarat mesin. Dikendalikan oleh pengemudi sesuai keinginannya
(wants). Ban belakang adalah feeling dan physiology yang tidak bisa kita kemudikan dan kita kurang
memiliki kontrol terhadapnya berbeda dengan ban depan yang kita kendalikan dan ban depan inilah yang
menentukan arah mobil akan berjalan. Sehingga bagi Glasser, untuk mengubah perilaku secara keseluruhan
terletak pada pilihan untuk mengubah perbuatan dan pikiran kita yang akan turut mengubah reaksi emosi
dan fisikal dalam diri kita.
Orang lain memainkan peran penting dalam membantu kita menjelaskan dan memahami identitas
kita sendiri. Dalam hal ini, peran orang lain seperti cita dan penerimaan dari mereka. Basis terapi realitas
adalah membantu para klien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis yaitu “kebutuhan
untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk merasakan bahwa kita berguna baik bagi diri sendiri
maupun orang lain.
Konsep-konsep Utama dalam Konseling Realita
Pandangan tentang manusia mencakup pernyataan bahwa suatu “kekuatan pertumbuhan” mendorong kita
untuk berusaha mencapai suatu identitas keberhasilan. Sebagaimana menurut Glasser & Zunin (dalam
Corey, 2010) bahwa “Kami percaya bahwa masing-masing individu memiliki suatu kekuatan ke arah
kesehatan atau pertumbuhan. Pada dasarnya, orang-orang ingin puas hati dan menikmati suatu identitas
keberhasilan, menunjukkan tingkah laku yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan interpersonal
yang penuh makna”. Penderitaan pribadi bisa diubah hanya dengan perubahan identitas. Pandangan terapi
realitas menyatakan bahwa, karena individu-individu bisa mengubah cara hidup, perasaan, dan tingkah
lakunya, maka mereka pun bisa mengubah identitasnya. Perubahan identitas bergantung pada berubahan
tingkah laku.
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten
Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang
telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail: pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor 590/259/429.011/1997
tanggal 20 Februari 1997 jo. surat nomor 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat
Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997
tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
Sekarang Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Raya
Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang Jawa Timur, Kode Pos: 65163, Telp.
(0341) 399142, Fax: (0341) 399144, alamat emailnya: pa.kab.malang@gmail.com, dan alamat websitenya
www.pa-malangkab.go.id.
Alasan Perceraian di Pengadilan Agama
Alasan pasangan yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup beragam. Dari data
statistik yang dimiliki Pengadilan Agama kabupaten Malang terlihat ada 15 alasan para pihak mengajukan
perceraian mereka ke pengadilan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alasan Perceraian
Poligami tidak sehat
Krisis akhlak
Cemburu
Kawin paksa
Ekonomis
Tidak tanggung jawab
Kawin di bawah umur
Kekejaman jasmani
Kekejaman mental
Dihukum
Cacat biologis
Politis
Ganggua Pihak ketiga
Tidak ada keharmonisan
Lain-lain
Total

2012
2
5
24
2
93
2377
4
2
0
1
1
28
53
3746
0
6338

2013
4
1
0
14
7
2447
0
0
0
12
1
0
1
4281
0
6768

2014
0
0
1
4
0
1702
0
0
0
3
1
3
0
5043
0
6757

Jumlah
6
6
25
30
100(0,5%)
6526 (32,8%)
4
2
0
16
3
31
54
13070 (65,8%)
0
19863

Tabel Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2012-2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor pemicu perceraian menurut Pengadilan Agama Kabupaten
Malang terdiri dari 15 kategori. Tiga alasan yang dominan adalah ketidak harmonisan, tidak tanggung
jawab, dan ekonomis. Alasan ketidak harmonisan menjadi faktor yang paling banyak dari semua kasus
selama tiap tahun terakhir. Jumlahnya dari tahun ke tahun naik secara signifikan dengan jumlah 13.070
atau 65,8% dari seluruh kasus yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berjumlah 19.863
kasus dalam periode 2012-2014. Faktor kedua ditempati oleh tidak tanggung jawab yang berjumlah 6.526
atau 32,8%. Alasan ekonomi yang menempati urutan ketiga hanya digunakan oleh 100 pasangan yang
mengajukan perceraian dengan prosentasi hanya 0,5%. Dengan demikian, alasan paling populer dengan
jumlah 98,6% dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah alasan
ketidakharmonisan dan alasan tidak tanggung jawab.
Adapun alasan yang tidak digunakan sama sekali oleh pasangan selama tiga tahun terakhir adalah
kekejaman mental dan lain-lain. Hal ini mungkin disebabkan pengukuran kekejaman mental sulit dilakukan
dan sering kali sudah dimasukkan dalam kategori yang lain. Sedangkan alasan lain-lain tidak dipakai oleh
para pihak bisa jadi karena seluruh alasan yang bisa menjadi alasan perceraian sudah tercover dalam 14
alasan lainnya.
Data di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian dapat dipicu oleh berbagai masalah. Peran mediasi
sebagai salah satu cara memberikan pertimbangan kepada para pihak yang bersengketa, perlu dikuatkan
dengan keterampilan konseling keluarga sehingga mereka dapat melakukan pendampingan dengan lebih
baik.
Integrasi Konseling Keluarga dalam Proses Mediasi
Selama bulan Agustus dan September, kasus yang masuk ke meja mediasi Pengadilan Agama Kabupaten
Malang sebanyak 95 perkara. Kasus-kasus tersebut banyak berkaitan dengan perkara perceraian, baik yang
diajukan oleh isteri dalam bentuk gugat cerai maupun oleh suami dalam format permohonan. Dari mediasi
yang telah dilakukan, salah satu mediator, Sudirman Hasan, menyampaikan teknik mediasi sebagai berikut:
“Biasanya, para pihak datang dalam kondisi tertekan dan sepertinya ingin segera selesai masalahnya.
Ketika ditanya tentang masalah yang sedang dihadapi, kebanyakan mereka tidak mau terbuka. Apalagi
bagi mereka, pengadilan adalah tempat mereka melegalkan perceraian. Jadi, bukan untuk curhat atau
diskusi tentang masalah mereka. Maka, mediator seperti saya harus sabar dan pandai memancing mereka
untuk mau berterus terang (wawancara, 30 September 2015).”
Dari pernyataan Sudirman di atas dapat diketahui bahwa umumnya para pihak tidak mau bercerita
secara tuntas tentang masalah mereka. Hal ini disebabkan pandangan mereka tentang mediator sama seperti
pandangan mereka tentang hakim. Padahal, hakim dan mediator memiliki posisi dan tugas yang berbeda.
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Posisi hakim dalam proses persidangan adalah sebagai penentu kemenangan salah satu pihak. Di hadapan
hakim, para pihak berposisi sebagai dua orang yang bersengketa. Hakim dengan ijtihadnya harus
menentukan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan setelah memeriksa berkas dan saksi.
Berbeda halnya dengan mediator, ia adalah penengah yang tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak.
Mediator bukanlah hakim. Mediator harus mampu menyelami masalah yang dihadapi para pihak dengan
penuh kesabaran.
Mediator lain, Jamilah, saat ditanya tentang pentingnya konseling dalam mediasi, ia mengatakan:
“Saya sebenarnya tidak tahu apa itu konseling. Namun, sepanjang yang saya pahami, konseling adalah
cara untuk mendampingi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan psikologi.
Bagi saya, keterampilan ini penting untuk dimiliki oleh seorang mediator. Mediator yang biasanya berlatar
belakang pendidikan hukum atau syariah perlu mempelajari cara pendampingan seperti seorang konselor.
Pendampingannya tentu akan lebih luwes dan mengena. Konseling keluarga memang perlu diintegrasikan
dalam proses mediasi di pengadilan agama (wawancara, 5 Oktober 2015).”
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa keterampilan konseling keluarga perlu untuk dimiliki
oleh setiap mediator. Mediator yang berlatar belakang pendidikan hukum atau syariah yang biasanya
berpikir hitam putih akan kaku dalam memberikan pertimbangan kepada para pihak. Dengan kemampuan
konseling keluarga, seorang mediator diharapkan dapat memberikan pendampingan lebih baik dengan
pendekatan psikologi.
Pentingnya konseling keluarga dalam mediasi ini sejalan dengan teori konseling realita yang diajukan
oleh Glasser. Dalam tahap penggambaran realitas, konseling keluarga akan memberikan dorongan kepada
para pihak untuk menghadapi kenyataan sebagai sesuatu yang nyata dan apa adanya. Hal ini karena bagi
Glasser, persepsi terhadap realita lebih menentukan perilaku-aksi, pikiran, dan perasaan dibandingkan
realita itu sendiri. Jadi, para pihak yang menjadi konseli akan diajak untuk menentukan aksi terbaik dalam
menyelesaikan masalah keluarga mereka.
Lebih lanjut, integrasi konseling keluarga dalam mediasi di pengadilan agama dapat dimaknai
sebagai suatu kebutuhan untuk mencapai kesenangan hidup. Maksudnya, konseling keluarga dapat
memberikan pendampingan psikologis yang esensial, antara lain memberikan kebebasan berekspresi dan
kesenangan atas keputusan yang diambil. Setiap langkah yang mereka tempuh sudah dipikir dengan masak
sehingga harapan untuk hidup lebih senang dalam tahap selanjutnya dapat mereka raih.
Berkaitan dengan perilaku, bagi Glasser, ada empat komponen dalam keseluruhan perilaku manusia,
yaitu: doing (perbuatan), thinking (pikiran), feeling (perasaan), dan physiology (fisiologi). Dalam mediasi,
sebaiknya mediator mampu memberikan pemahaman bahwa setiap keputusan yang diambil perlu disaring
melalui empat tahapan tadi. Pada tahap doing, seorang yang bermasalah seharusnya memikirkan tahap apa
yang harus dikerjakan sehingga tujuan utama yang akan diinginkan dapat tercapai. Kemudian, dalam tahap
thinking, berarti seorang yang bermasalah harus menggunakan akan rasionya dalam mengambil keputusan
besar yang akan berpengaruh dalam hidupnya. Lalu, pada tahap feeling, ia harus mampu menggunakan
perasaannya untuk mengimbangi akal rasionya sehingga ia tidak dikendalikan oleh egonya atau nafsunya
sehingga keputusan yang akan diambil benar-benar telah dipikirkan secara mendalam. Terakhir, dalam
tahap fisiologi, ia akan melihat reaksi fisiknya akibat pola pikir yang dipilih.
Jika kesemua tahap yang ditawarkan oleh Glasser dapat diterapkan dalam proses mediasi, maka para
pihak yang berselisih berpeluang untuk berpikir ulang sehingga mereka bisa jadi akan mencabut kasusnya.
Pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh mediator akan semakin kaya dan variatif sehingga mediator tidak
hanya sekedar menfasilitasi para pihak untuk masuk ke sidang selanjutnya, namun lebih banyak
memberikan sejumlah alternatif penyelesaian. Ia dapat mengubah cara pandang para pihak tentang masalah
yang sedang dihadapi secara jernih.
Untuk menguatkan hal ini, salah satu hasil observasi mediasi pada tanggal 30 September 2015 dapat
dipaparkan pada bagian ini. Pasangan yang bermasalah adalah F dan U. Keduanya tinggal di Karang Ploso,
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Malang. Kedua menikah tahun 2011 belum dikaruniai keturunan. Kurang lebih sejak pertengahan tahun
2011 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena U jarang memberi nafkah secara layak
kepada F karena U bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan
penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Alasan lainnya adalah U sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam
bahkan sampai pagi atau berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas. U sering memiliki hubungan khusus
dengan beberapa wanita lain secara berganti-ganti.
Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, U sering membentak F dengan kata-kata kasar
yang menyakitkan hati. Akibatnya perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli
tahun 2015, F pergi meninggalkan U dan pulang ke rumah orang tua F sendiri sampai sekarang sudah
berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Selama ini, F dan U sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi
hubungan lahir dan batin.
Dalam menangani kasusnya, mediator Sudirman memberikan alternatif-alternatif penyelesaian tanpa
mengurangi hak-hak masing-masing. Tahap-tahap yang dilakukan di antaranya adalah persuasi bahwa
perceraian adalah suatu perkara halal namun dibenci Allah. Keduanya diajak bicara dari hati ke hati tanpa
membuat jarak antara mediator dan para pihak. Meskipun tidak sepenuhnya runtut seperti yang disarankan
oleh Glasser, namun Sudirman sudah melakukan dukungan kepada para pihak untuk menentukan pilihanpilihan berdasarkan pikiran dan perasaan masing-masing. Ketika mereka diajak untuk memikirkan akibatakibat dari perceraian secara matang, ternyata hal ini membuat mereka tersadar bahwa keputusan untuk
berpisah belum dipikir secara matang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat kesepakatan untuk
berdamai dan berencana untuk mencabut gugatan yang sudah terlanjur dilayangkan.
Dari hasil observasi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mediasi yang terintegrasi
dengan konseling keluarga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak untuk lebih
memahami masalahnya, lalu memutuskan pilihan terbaik untuk kelangsungan hidupnya. Tahap-tahap yang
direkomendasi dalam konseling keluarga akan memudahkan proses mediasi dan mampu membuat para
pihak berpikir lebih mendalam tentang keputusannya.
Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Konseling keluarga merupakan konseling yang difokuskan untuk mempertahankan keluarga yang
sakinah.
2. Konseling keluarga selama ini masih belum banyak dilakukan oleh mediator saat melakukan mediasi
para pihak yang bersengketa di pengadilan agama. Oleh sebab itu, ketrampilan ini perlu dimiliki oleh
setiap mediator sehingga mereka dapat melayani mediasi dengan lebih baik dan sesuai dengan
kebutuhan para pihak yang bermasalah di pengadilan agama.
3. Jika konseling keluarga ini dilakukan dengan baik dan benar, ada kemungkinan untuk dapat
mengishlahkan para pihak sehingga mereka dapat hidup rukun kembali.
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The development in psychological science, and guidance and counseling are indicators of science
development. Based on fact that one of the biggest counselor problem is counseling practice .Counseling as
the “heart” of the counselor duty has a three requirement basic skill are communication skills, action skills
and mind skills. Mind skills is the six central mental process with six aspect are creating : (1) rules; (2)
perceptions; (3)self talk; (4) visual images; (5) explanations; (6)expectations.
Mind skills proven by researcher to increase counseling quality and focused on manage superconscious mind.
This article try to connecting between mind skills and brain activities in the neuroscience perspective. Mind
skills processes relate to neuroscientific notions of cognitive control, and propose a synthesis wherein
dorsolateral and anterior prefrontal cortical subregions interact with interoceptive cortices (cingulate and
insula) to promote mind skills accuracy.
Researchers are using literature study as their research method, by explored and examined some literatures:
books, journal, dissertation, e-book, and some cases that happened in our society.
Keywords: mind skills, cognitive neuroscience , beyond development.

Pendahuluan
Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan di sekolah.
Sebagai layanan profesional, kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) tidak dapat dilakukan
sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan kokoh, yang didasarkan pada hasilhasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Melalui pijakan yang jelas dan kokoh diharapkan
pengembangan layanan BK semakin mantap dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan
manfaat besar bagi kehidupan, khususnya bagi konseli. Salah satu layanan yang paling vital dalam
penyelenggaran BK adalah layanan konseling. Gladding (2009:6), mengungkapkan bahwa “konseling
merupakan aplikasi dari kesehatan mental, prinsip-prinsip psikologis dan perkembangan manusia
termasuk di dalamnya adanya intervensi kognitif, afektif dan perilaku, strategi yang bertujuan untuk
mencapai kesehatan, pertumbuhan pribadi atau perkembangan karier serta hal-hal yang bersifat
patologis”. Konseling merupakan layanan profesional yang selama ini dirasa belum dilakukan oleh
konselor secara optimal. Jones (2003) mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan
pada rumpun mata kuliah konseling dengan praktik di lapangan. Konselor mengaku sudah memahami
berbagai pendekatan konseling yang diajarkan, namun ketika dalam praktik proses konseling, konselor
sering kali menemui hambatan yang lebih bersifat kognitif dan afektif. Keterampilan berpikir (mind skills)
membantu konselor dalam melaksanakan setiap langkah dalam proses konseling dan membantu dalam
setiap keputusan yang dibuat oleh konselor selama proses konseling (Azmi, 2015).
Penelitian-penelitian yang dimuat oleh (Hidayah, 2009,2012) telah menunjukkan urgensi mind
skills yang tinggi dalam proses konseling. Seorang konselor ketika dalam setting konseling akan sangat
sering memutuskan hal-hal penting baik terkait dengan konseli maupun terkait dengan diri konselor
sendiri. Namun kerap kali konselor tidak menyadari bahwa pada dirinya mampu mengontrol dan
mengendalikan setiap pikiran membantu yang muncul selama konseling bahkan dalam kondisi yang sulit
sekalipun sehingga banyak konselor yang melakukan konseling namun hasilnya tidak sesuai dengan
ekspektasinya. Mind skills akan membantu konselor dalam menentukan segala keputusan yang membantu
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dalam proses konseling. Perkembangan penelitian tentang mind skills pada seting layanan konseling di
Indonesia dianggap belum terlalu banyak, beberapa penelitian tentang mind skills antara lain (Nur
Hidayah, 2009, 2012); (Carolina, 2012); (Simon, 2011); (Naning, 2013); (Azmi, 2015) dan beberapa
penulis lainnya.
Artikel ini mencoba mengkaji mind skills dari sudut pandang keilmuan neuroscience. Mind skills
dalam gambaran aktivitas otak yang kemudian ditujukan untuk menguatkan landasan teori serta bukti
efektivitas penggunaan mind skills dalam proses konseling.

Metode
Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian berbasis studi literatur/studi pustaka yang dilakukan
dengan mengkaji dan menggali berbagai teori dan praksis melalui literatur mulai dari buku, jurnal ilmiah,
disertasi, e-book, internet dan berbagai data serta fakta yang ada dalam masyarakat, khususnya di sekolah.
Mind Skills
Istilah mind skills, yang oleh Raka Joni disebut sebagai mind competence merupakan ketangkasan
merespons secara kontekstual,yang bermuara pada problem solving dalam konseling (Joni, 2008). Senada
dengan hal tersebut, Jones (2005), menjelaskan bahwa mind skills adalah serangkaian tindakan yang harus
dilakukan oleh seorang konselor profesional supaya konseling yang dilakukan dapat berlangsung secara
tepat dan efektif. Dengan proses tersebut, seorang konselor dapat meninjau kembali tindakan-tindakan yang
telah dilakukan dan melakukan refleksi tertentu pada tindakan berikutnya secara berkelanjutan yang
tersimpan dalam kognisi konselor yang bersangkutan sebagai pengalaman atau pengetahuan tentang cara
melakukan konseling.
Secara lebih luas, keterampilan berpikir setara dengan istilah (term) keterampilan metakognitif, yaitu
keterampilan untuk memikirkan apa yang kita pikirkan (thinking about thinking). Konsep metakognitif
biasanya dikonsepsikan sebagai seperangkat kompetensi yang saling berhubungan dalam belajar, berpikir,
dan termasuk di dalamnya membutuhkan keterampilan untuk mendengarkan aktif, berpikir kritis, penilaian
yang reflektif, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan (Dawson, 2008:3).
Ketika konselor mampu menggunakan keterampilan berpikir dalam menyelenggarakan layanan
konseling, ada beberapa keuntungan yang akan mereka peroleh. Keuntungan tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Konselor dapat menyadari dan memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dengan
kesadaran super (super-conscious thinking) yang dapat dikembangkannya menjadi lebih baik;
2. Konselor dapat berpikir dengan lebih efisien, memikirkan untuk apa mereka berpikir (thinking about
thinking) jika mereka mampu melihat proses mental yang terjadi dalam setiap keahlian yang mereka
miliki, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyadari, mengukur, dan mengontrol
keterampilan berpikir (mind skills) yang dimilikinya; dan
3. Konselor dapat melatih keterampilan berpikir (mind skills) yang dimilikinya sebaik mereka melatih
keterampilan komunikasi atau penguasaan teori-teori konseling yang ada, sehingga pada akhirnya
mereka dapat mengembangkan keterampilan konseling yang mereka miliki dengan lebih tepat dan
efektif.
Jones (2005) mendeskripsikan bahwa terdapat enam komponen keterampilan berpikir (mind skills)
yang seharusnya dimiliki oleh konselor, sebagai berikut.
1. Menciptakan peraturan yang membantu
Peraturan diartikan sebagai hal yang ‘boleh’ dan ‘tidak boleh’ dilakukan oleh seseorang dalam
hidupnya. Peraturan mengenai boleh dan tidak boleh ini diciptakan oleh individu sendiri atau oleh
pengaruh lingkungan. Jones (2005), menjelaskan bahwa menciptakan peraturan yang membantu
adalah menciptakan peraturan yang bersifat realistis dan preferensial, menggantikan peraturan-
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peraturan yang bersifat menuntut atau absolut. Peraturan preferensial bersifat luwes dan memberikan
alternatif pilihan, jauh dari tuntutan yang bersifat tidak rasional. Berbeda dengan peraturan yang
menuntut atau absolut yang berarti bahwa peraturan tersebut bersifat kaku, mutlak, dan tidak memiliki
pilihan lain kecuali dijalankan.
Menciptakan persepsi yang membantu
Persepsi diartikan sebagai tingkat akurasi atau ketepatan seseorang dalam menyadari dan menilai
dirinya sendiri, orang lain, dan situasi. Konsep persepsi ditekankan pada konsep tentang pemikirian
proporsional. Hal ini termasuk di dalamnya menguji kenyataan tentang persepsi diri sendiri, orang lain,
dan situasi (Jones, 2005). Menciptakan persepsi yang membantu berfokus pada bagaimana tingkat
akurasi seseorang menyadari dirinya sendiri dibandingkan dengan menyadari orang lain. Seberapa
tinggi seseorang mampu menilai dirinya sendiri dibandingkan dengan menilai orang lain.
Menciptakan wicara diri yang membantu
Percakapan yang terjadi dalam konseling, setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) percakapan umum
antara konselor dengan konseli; (2) percakapan dalam diri konseli; dan (3) percakapan dalam diri
konselor. Percakapan diri atau wicara diri inilah yang melibatkan proses mental yang termasuk ke
dalam keterampilan berpikir (mind skills) konselor. Semua proses berpikir verbal termasuk ke dalam
jenis wicara diri. Wicara diri dalam proses konseling ditekankan pada bagaimana memfokuskan diri
untuk mengelola wicara diri yang ada dalam kepala konselor, sehingga konselor dapat
menyelenggarakan konseling tanpa lepas arah (Jones, 2005).
Mind skills dalam konseling menekankan wicara diri atau self-talk untuk konselor dengan tujuan
supaya konselor mampu menginstruksi dirinya sendiri. Apa yang harus dipikirkannya pada awal,
proses, dan akhir layanan konseling. Bagaimana konselor harus menginstruksi dirinya sendiri supaya
bias menjalankan konseling dengan tepat.
Menciptakan citra visual yang membantu
Ketika mengalami perasaan atau sensasi yang bersifat signifikan, seseorang biasanya menggambarkan
apa yang mereka rasakan dalam pikiran. Bisa jadi, apa yang diceritakan oleh orang lain juga direspons
dengan menggambarkannya dalam kepala menggunakan gambar-gambar piktoral tertentu. Semakin
baik seseorang terlibat dalam apa yang diceritakan oleh orang lain, maka semakin baik pula mereka
menggambarkan hal tersebut di dalam kepala.
Sebagaimana self-talk, citra visual atau imajinasi visual yang dimiliki oleh seseorang bisa
bersifat negatif atau positif. Sehingga keduanya seringkali muncul secara bersamaan. Konselor
hendaknya dapat menggambarkan secara visual dalam kepala apa yang diceritakan oleh konselinya
sehingga dia mampu membaca dengan tepat bagaimana alur pikir konseli yang sedang dihadapinya.
Dimensi lain yang harus dilakukan oleh konselor adalah menghilangkan gambaran piktoral negatif lain
yang dianggap tidak perlu, sehingga tidak mengganggu jalannya konseling.
Menciptakan penjelasan yang membantu
Penjelasan adalah alasan-alasan yang individu berikan kepada diri mereka sendiri untuk segala sesuatu
yang terjadi. Penjelasan-penjelasan itu dapat mempengaruhi bagaimana mereka berpikir tentang masa
lalu, sekarang, dan masa depan mereka. Lebih lanjut, penjelasan akan mempengaruhi bagaimana
perasaan, reaksi fisik, dan tindakan dari seseorang. Mind skills mengeksplorasi kemampuan konselor
untuk bisa menciptakan penjelasan yang membantu. Penjelasan yang dimaksudkan adalah penjelasan
dari permasalahan yang dihadapinya, yang dibawa oleh konselinya, serta penjelasan tentang konseli.
Mind skills membawa konselor memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri untuk apa dia
membantu konselinya (Jones, 2005).
Menciptakan pengharapan yang membantu
Manusia memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga mereka dapat mempengaruhi
dan mengontrolnya. Sebagai akibat, manusia perlu menciptakan pengharapan tentang konsekuensi
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komunikasi dan tingkah laku. Bagaimana pengharapan mereka akan masa yang akan datang, hal
tersebut yang akan mempengaruhi perasaan mereka sendiri, perasaan orang lain, reaksi fisik, pendapat,
dan kemampuan mereka berkomunikasi dengan orang lain. Dalam keterampilan konseling,
menciptakan pengharapan yang membantu berarti bahwa konselor menciptakan pengharapanpengharapan yang bersifat realistik tentang tingkat kemampuannya sendiri untuk mengatasi situasi dan
orang-orang sulit.
Mind Skills dan Perkembangan Neuroscience
Pemikiran awal Jones (2008) tentang kemampuan konselor dalam mengatur
pikirannya sendiri (superconscious thinking) telah menarik para ilmuwan dalam meneliti lebih jauh tentang hubungan antara mind
skills dengan aktivitas otak yang menyertainya. Gambaran aktivitas otak tersebut membantu para konselor
mengenali serta memahami perbedaan ketika memunculkan mind skills yang membantu atau tidak
membantu.
Aktivitas didalam otak konselor selama melakukan konseling dapat merujuk pada Blakemore (2013)
yang menyatakan bahwa salah satu bagian otak yang sangat berhubungan dengan kognisi sosial/social
cognition dapat digambarkan melalui functional MRI (Magnetic Resonance Imaging). Melalui MRI,
konselor yang sedang memikirkan orang lain, bertatap muka, berkomunikasi, merasakan dan memikirkan
perasaan orang lain telah menunjukkan bagian otak yang lebih aktif dibandingkan dengan bagian otak
lainnya yakni medial prefrontal cortex dan dua bagian lain dalam lobus temporal seperti posterior-superior
temporal sulcus dan anterior temporal cortex.
Sedangkan kajian tentang neuroscience yang berhubungan dengan Mind skills/ meta kognitif cukup
populer dan telah mencapai puncak penemuan terbesar yang dilakukan Shimammura pada tahun 20082010. Model eksperimen yang dilakukan adalah seperti gambar berikut:

Gambar 1: Skema yang diadaptasi Shimamura (2008) menerangkan (a) model psikologi kognitif dari
metakognisi yang dapat dipetakan dalam proses otak (b) panel kiri menunjukkan tanpa mindskills dan
panel kanan dengan memunculkan mindskills dan berujung pada komentar, keputusan dan pemecahan
masalah

Lebih rinci, penemuan hubungan antara mind skills/ metakognitif dengan gambaran aktivitas otak
menunjukkan hasil bahwa ketika proses mind skills dimunculkan dan dikontrol oleh kognisi, maka terdapat
interaksi yang kuat antara dorsolateral dan anterior prefrontal cortical subregions dengan interoceptive
cortices (cingulate and insula) (Fleming & Dolan, 2012). Seperti yang telah diketahui tentang fungsi bagian
otak selama ini, bahwa korteks (cortex/cortical) merupakan salah satu bagian otak yang mengatur dan
memproses pemikiran manusia, di kortekslah proses awal dalam mengelola mind skills dilakukan (Johson,
2005).
Interoceptive cortices (cingulate and insula) merupakan bagian otak yang terletak diantara lobus
temporal dengan lobus parietal. Bagian ini memiliki tugas utama untuk menghubungkan antara pengalaman
emosi, proses untuk merasa, kontrol untuk respon motorik serta perilaku interpersonal. Fungsi Interoceptive
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cortices (cingulate and insula) antara lain adalah pengambilan keputusan, kecemasan, emosi sosial dan
homeostatis.
(a)

(b)

Gambar 2 : bagian otak (a) prefrontal cortex ; dan (b) insular dan cingulate cortex
(sumber: wikipedia & frontiersin)

Interaksi yang kuat antara dorsolateral dan anterior prefrontal cortical subregions dengan
interoceptive cortices (cingulate and insula) merupakan efek dimunculkannya mind skills. Interaksi yang
semakin kuat menandakan seringnya individu dalam mengasah keterampilan berpikirnya. Dalam gambaran
lebih lengkap tentang proses otak dalam memunculkan mind skills/ metakognisi dan berakhir dengan
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Gambar 3: proses kontrol otak terhadap metakognisi (sumber: frontiersin)

Kesimpulan dan Rekomendasi
Keterampilan berpikir/ mind skills merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor
dalam kaitan dengan pemberian layanan konseling. Mind skills terbukti membantu konselor dalam
mengatur setiap pemikiran yang muncul sebelum, selama dan sesudah proses konseling. Pemikiran yang
terjawantahkan dalam 6 aspek mind skills tersebut antara lain (1) peraturan yang membantu; (2) persepsi
yang membantu; (3)wicara diri yang membantu; (4) citra visual yang membantu; (5)penjelasan yang
membantu; (6) pengharapan yang membantu. Persepektif ilmu neuroscience telah menguatkan kajian
keilmuan tentang mind skills. Hal tersebut telah dikuatkan dengan beberapa penemuan tentang aktivitas
otak berkaitan dengan proses otak yang menghasilkan temuan bahwa ketika proses mind skills dimunculkan
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dan dikontrol oleh kognisi, maka terdapat interaksi yang kuat antara dorsolateral dan anterior prefrontal
cortical subregions dengan interoceptive cortices (cingulate and insula).
Rekomendasi dari paparan artikel ini adalah kajian lebih mendalam tentang proses dan usaha otak
dalam memunculkan mind skills yang membantu dengan mind skills yang tidak membantu. Perlu
melakukan eksperimen dengan bantuan scan otak baik MRI maupun EEG untuk melihat pengaruh antara
mind skills yang membantu dengan mind skills yang tidak membantu.
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School counselor have a duty, accountability, and the right to fully service activities Guidance and
Counseling. Guidance and Counseling service objectives at the school to assist students in finding their
identity. Adapting to the environment and plan a better future in accordance with the development tasks. The
counselor said to be successful in carrying out this task is the image of a good counselor. Counselor who have
a good image is able to optimize its work as a helper and be able to coordinate with the school community
(headmaster, vice headmaster, and teachers) in team work for to students.
Keywords: Image, School counselor.

Introduction
The importance of improving the performance of guidance and counseling in schools is very influential for
the quality of counseling services and moreover the student or students who receive services in counseling.
Since the implementation of the National Curriculum (Curriculum 2004) ranging from elementary, middle,
and high school. Counseling has an increasingly decisive role in order to improve the human resources
(HR) and develop the personality and self-potential (talents, interests, and capabilities) of students. Lately
due to a lack of understanding of the role and duties as a school counselor can give rise to negative
perceptions of performance and image counselors. While the positive perception of students will appear if
the teacher counselors duties and roles according to the code of conduct. In addition, counselors must be
professional in providing guidance and counseling services, so there is no longer a negative perception of
the image of the counselors.
Truth Of Image
The image is the total perception of an object, which is formed by processing information from various
sources at any time. Image interpreted a number of beliefs, ideas, or the value of a person to an object that
is a person's mental constructions obtained from the association or the experience of a person, or an
interpretation, reaction, perception or feelings of a person against anything associated with it.
Jefkins (1992) in his book Public Relations Technique, interpret the image as a person or an
individual impression of something that emerged as a result of knowledge and experience. Image as a
depiction of reality and do not necessarily correspond to reality, is the image of the world as perceived
(Jalaluddin Rachmat in Soemirat & Ardianto, 2002).
The image is not a tangible object but something that exists in a person cognitive. Therefore, it is not
an exaggeration to say that the image is a fragile commodity, commodity fragile, perishable, because the
image is dependent on the understanding and experience of people about something.
Image Of School Counselor
Profession is a matter that must be accompanied with expertise and ethics. Nonetheless, there is still a lot
going on violations or abuse of the profession. The existence of violations or abuse of professional
counselors in schools led to the image of counselors in schools is still not quite good and it relates to
professional counselors. Many bad things that the background image of counselors in schools, from the
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attitude of the counselor and the counselor's task is less clear or sometimes misused by the school itself. In
general, the state of the negative image of counselors in schools motivated by things as follows:
1. School Counselors have not been able to optimize its duties and functions in providing services to
students who are responsible. What happened instead supervising teacher assigned to teach one of the
subjects such as Indonesian, Arts, etc.
2. Accredited School counselor librarians, collectors and processors scores for student in certain classes
and serves as a picket teacher and substitute teacher for the subject teachers were unable to attend.
3. School counselors assigned as "school police" and the judge in charge of the students who do not
comply with regulations such as late school entry, do not wear uniforms or clothes removed from pants
or skirts.
4. Headmaster is unable to supervise, because it does not understand the services and the programs have
not been able to facilitate the activities of guidance services in schools.
5. There was a perception and misconception of school personnel on the duties and functions of a tutor,
so it is not created as expected cooperation in the organization of guidance and counseling.
Image Revitalization Of School Counselor
1. Preparation of Standards Counselors
The purpose of preparation of counselors is that the candidate counselors have the insight and controls
and can carry out all the roles and functions of the profession as well as possible. Preparation
counselor controls carried out by the standard of education programs in every college, Pre-service
education, equivalency programs, or education in their positions (such as "PPK").
2. Inner Each Individual Application of Professionalism Counselors
a. Ranging from seminars and workshop guidance and counseling in each region to support the
professional education to professional counselors.
b. Socialization in the evaluation and supervision of guidance and counseling. Through socialization
is expected all the counselors both senior and junior (in terms of age and experience) implements
counseling profession that brings dignity and safety of the nation.
c. Eliminating all negative products of counseling that seem "scary".
3. Optimizing the Role of Professional Code of Ethics
Code of ethics is the responsibility of each individual counselors who demands high self-discipline to
obey and enforce. The counselor needs to study carefully the code of ethics with the aim of mastering
and applying it.
According Munandir (1996), stated that the code of ethics issued IPBI (now ABKIN) listed the
understanding and need for a code of ethics for counselors aimed counselor can maintain quality
standards and the status of the profession so as to avoid the possibility of irregularities tasks. The code
of ethics is essentially a vehicle for how a profession maintain the status of self-regulation to regulate
and control their own behavior of their members in the workplace. It also reflects the autonomy of the
profession, unlike the case with the work is not a profession.
With the look of the need for a code of conduct, it can clearly be seen that the role of the
professional code of ethics counselor in improving the image of the past is still very important and
helps poor. With the code of conduct can set how the school counselor to act and behave well at time
of service as well as in daily life. Bad image that had been attached to the school counselor is due to
the lack of enforcement of the code of ethics of the counselor position itself so as to restore the image
to be good counselors, and minimize the occurrence of violations and abuse of the profession, can be
done with the enforcement of the code of ethics itself.
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Professional code of ethics binding on the executor of the counseling profession in carrying out
his professional activities. Mistakes will be sanctioned in accordance with the existing rules in the code
of conduct, is sanctioned by professional organizations.
4. Improving the Quality of Care Counseling Through Team Work
Indicators of quality counseling services shown by the students who helped in resolving personal
problems, social, learning, and career. Many students take advantage of counseling services in
counseling rooms and the increased mastery of developmental tasks of students, therefore improving
the quality of the provision of counseling services in schools should their cooperation within the
meaning cooperation in its management team. The application of the concept of Team Work in
counseling services, especially in schools will appear in various forms. Team work in school
counseling services can take the form of management team that will assist the supervising teacher at
the school in the decision or solve the problems that arise in students.
There are several reasons for the importance of applying the concept of team work in counseling
at school, among them: (1) by trying to involve everyone in the decision-making process, it is expected
that everyone will be able to be responsible for implementing the decisions taken, (2) each people can
learn about a wide range of innovative thinking of others constantly, (3) information and action would
be better if it comes from a group with resources and skills are diverse, (4) allows an increase due to
any errors that occur will be known and corrected, and (5) the courage to take risks because of the
collective strength of the group.
In the implementation of counseling services in schools and by observing and implementing
team work in counseling services there will cultivate the principle of good cooperation, and jointly
seek a solution if it finds a problem faced by learners or students, so as all personnel are in The school
will help each other in optimizing the learners in the development of personal life, social life, learning
activities, as well as planning and career development. Eventually it will create a high sense of family
within the school environment in bringing learners progress towards the maximum, in the provision of
counseling services in schools with the implementation patterns of togetherness. With togetherness that
exists among all the elements in schools, indirectly all of the elements in the school will recognize
roles and functions of a true counselor, so that the image of a counselor as a respectable profession can
be revitalized.
Conclusion
Improve the performance of counseling is needed to establish the performance of counseling to get better
and be able to change the perception of a negative image of the counseling teachers. The bad image of the
counselors at these schools motivated by School Counselors have not been able to optimize its duties and
functions in providing services to students who are responsible. In addition, the counselor assigned as
"school police" and the judge in charge of the students who do not comply with school rules. Further occur
perception and misconception of school personnel on the duties and functions of a tutor, so it is not created
as expected cooperation in the organization of guidance and counseling. Revitalize the negative image into
a positive image to standardize the preparation of a professional counselor, the application of
professionalism within each counselor, optimizing the role of the professional code of ethics, and improve
service quality through the implementation of team work.
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Artikel ini mendeskripsikan pendekatan kreatifitas guru Bimbingan dan Konseling dalam memanfaatkan
teknologi sebagai alat bantu untuk menunjang kinerjanya. Pemanfaatan teknologi adalah sebuah langkah
untuk meningkatkan profesionalitas guru BK menyiapakan generasi bangsa yang siap menyongsong MEA.
Teknologi tersebut salah satunya dimanfaatkan dalam proses penetapan peminatan peserta didik baru di
jenjang pendidikan SMA, disebut APPEM SMA. APPEM SMA merupakan aplikasi perangkat lunak yang
dikembangkan melalui sebuah penelitian pengembangan. Aplikasi tersebut mampu mengakomodasi tujuh
komponen peminatan yang digunakan sebagai standar dalam penetapan peminatan peserta didik baru.
Kata Kunci: Bimbingan dan konseling, Peminatan, MEA, APPEM SMA.

Pendahuluan
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera berlangsung mulai awal tahun 2016. MEA
merupakan pola integrasi ekonomi antara negara-negara kawasan ASEAN. Dengan pola integrasi tersebut
menciptakan sebuah tantangan dan peluang besar dalam persaingan di segala bidang. Maka dari itu, tiap
negara perlu menyiapkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing, cerdas, kompetitif, inovatif
dan kreatif. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif di era digital ini, tenaga kerja
bangsa Indonesia disiapkan lebih mantap dimulai dengan pendidikan. Guru sebagai agen of change
bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun guru belum termasuk
dalam tenaga professional yang dipertukarkan dalam era MEA (MetroTV, 2015). Akan tetapi secara tidak
langsung guru tetap memiliki peran dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di
kawasan ASEAN.
Guru BK sebagai salah satu pelaku pendidikan juga memiliki andil besar dalam menyiapkan sumber
daya manusia yang siap bersaing dalam era MEA. Sebagai pendidik langsung di sekolah, memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam menyiapkan siswa agar menjadi generasi yang cerdas, kompetitif, inovatif dan
kreatif. Dalam menjalankan tugas tersebut, saat ini di era yang sudah menggunakan teknologi, guru BK
juga dituntut perlu kreatif dan inovatif untuk memanfaatkannya sebagai alat penunjang kinerja.
Kompetensi yang dimiliki konselor yang sudah di sekolah saat ini perlu adanya peningkatan agar
lebih inovatif dan profesional. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kondisi mereka yang dominan
belum menguasai atau menggunakan teknologi informatika. Beberapa guru BK sudah mampu
menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada peserta didiknya. Namun dalam hal
peminatan akademik, berlaku sejak adanya kurikulum 2013 (K13), guru BK mengalami kesulitan dalam
memberikan rekomendasi penetapan peminatan (Indrawan, 2015). Kesulitan yang dihadapi oleh guru BK di
kota Malang diantaranya adalah Pertama, guru BK belum bisa mengakomodasi tujuh komponen peminatan
dalam memberikan rekomendasi peminatan yang lebih akurat. Kedua, tidak semua guru BK paham
menggunakan atau memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam proses penetapan peminatan.
Kendalanya adalah belum ada perumusan peminatan agar tujuh komponen peminatan yang sesuai arahan
dari pemerintah terakomodasi. Sehingga perumusan tersebut belum bisa dipertanggunjawabkan kepada
stakeholder. Ketiga, adanya pertimbangan beberapa komponen peminatan tersebut, guru BK membutuhkan
waktu yang lama. Padahal bidang kurikulum sekolah mengharapkan agar proses penetapan peserta didik
baru diproses segera. Hal tersebut berdampak pula pada proses pembelajaran di awal tahun ajaran baru. Bila
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diproses secara cepat pihak terkait segera mengeluarkan jadwal pelajaran dan perangkat lainnya lebih awal.
Sementara ini, di sekolah menengah atas, belum terkondisikan secara optimal.
Salah satu alternatif untuk meningkatkan kinerja konselor dalam penetapan peminatan tersebut
ditawarkan dengan pemanfaatan teknologi. Penggunaan komputer, teknologi dan internet merupakan upaya
menunjukkan akuntabilitas kepada stakeholder (White, 2007). Sependapat dengan White, Gysbers &
Henderson (2001) menyatakan bahwa memanfaatkan teknologi, komputer dan internet sebagai ukuran dari
akuntabilitas guru BK menjadi tantangan besar pada abad 21. Kendala guru BK dari faktor waktu dalam
memberikan pelayanan bisa diantisipasi dengan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut didukung dengan
pernyataan yang diungkapkan oleh Stone and Turba (1999) bahwa memanfaatkan teknologi bisa
menghemat waktu dalam tugas kerja konselor sekolah. Memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan sebagai
konselor sekolah diprediksi akan merubah cara kerja konselor (Van Horn and Myrick, 2001). Diperkuat
dengan artikel yang dibuat oleh Daggett (2003) bahwa melihat banyak keuntungan bagi konselor sekolah
menggunakan teknologi dalam fungsinya sebagai agen of change di sekolah. Dengan demikian bisa
disimpulkan bahwa penggunaan teknologi di era digital ini memberikan manfaat positif untuk menunjang
kinerja konselor sekolah/guru BK.
Solusi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh guru BK dalam proses penetapan peminatan peserta
didik ialah memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang bisa digunakan oleh guru BK saat ini
adalah dengan memanfaatkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dikembangkan dalam sebuah penelitian
di perguruan tinggi. Sehingga kerjasama antar perguruan tinggi dan guru BK akan terjalin sangat baik
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru BK. APPEM SMA merupakan sebuah
aplikasi software yang pertama kali dikembangkan melalui penelitian untuk mengatasi kendala dalam
proses penetapan peminatan peserta didik baru (Indrawan, 2015).
Peluang dan Tantangan MEA
MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara
negara-negara ASEAN, dengan karakteristik: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi
yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang
secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.
Dalam konsep masyarakat ekonomi ASEAN, telah disepakati ASEAN Vision 2020 yang berisi
antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup
berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.
Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah
dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak
cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme melalui serangkaian aksi bersama dalam
bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negara-negara anggota
ASEAN.
Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, sudah tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi,
diantaranya bagaimana mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam MEA.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa akan ada banyak peluang dalam MEA, namun
ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam MEA. Tantangan terbesar adalah sehubungan dengan
sumber daya manusia yang diharapkan mempunyai keterampilan, pengetahuan yang luas, kreatif,
menguasai bahasa asing, sehingga mampu menghadapi tantang-tantangan MEA.
Hal ini juga menjadi perhatian bagi kemajuan sumber daya manusia, diantaranya peserta didik
sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang tentunya harus mampu mempersiapkan diri agar mampu
mendapatkan peluang-peluang yang ada dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Hal ini juga menjadi
salah satu tugas konselor dalam memandirikan peserta didik dalam menghadapi dan bersaing di MEA.
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Peminatan Akademik
Peminatan akademik merupakan upaya strategis pendidikan dalam Kurikulum 2013, karena secara yuridis,
setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya (pasal 12 ayat 1B Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang
Sisdiknas). Secara paedagogis, anak senang dan bersemangat tinggi belajar pada bidang sesuai dengan
pilihan minatnya sehingga proses dan hasil belajarnya optimal. Secara empiris, hasil-hasil penelitian
tentang belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan pilihan anak menunjukkan proses dan hasil belajar
yang lebih berkualitas. Secara ekonomi, pembelajaran yang disesuaikan dengan minat siswa lebih efektif
karena lebih mudah belajar dan termotivasi tinggi sehingga tercegah dari hambatan dan masalah
pengembangan diri yang pada gilirannya efisien karena terhindar dari penghamburan waktu, tenaga, dan
biaya bagi pengatasan peristiwa belajar yang tidak perlu (Ramli, 2014).
Peminatan akademik dapat diartikan sebagai: (1) Suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik
sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; (2) Suatu proses pemilihan dan penetapan
peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata
pelajaran (akademik atau vokasional) yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) Suatu proses
pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran,
peminatan lintas mata pelajaran, peminatan pendalaman mata pelajaran (akademik atau vokasi) yang
didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan; dan (4)
Suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan
hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional
(Kemendikbud, 2013).
Kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan
minat mereka. Struktur kurikulum, selain kelompok mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua
peserta didik di SMA/MA dan SMK juga memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk
pilihan kelompok peminatan, pilihan lintas minat, dan/atau pilihan pendalaman minat. Kelompok
pembelajaran peminatan bertujuan untuk: (1) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di
perguruan tinggi, dan (2) Mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan
tertentu. Dalam struktur kurikulum 2013 di SMA/MA terdapat dua kategori kelompok mata pelajaran, yaitu
kelompok mata pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran peminatan. Kelompok mata pelajaran wajib
tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. kelompok A terdiri dari
beberapa mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sementara
kelompok B, terdiri dari mata pelajaran wajib seperti, seni budaya (termasuk muatan lokal), prakarya dan
kewirausahaan (termasuk muatan lokal), pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (termasuk muatan
lokal). Sedangkan struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA/MA adalah kelompok (a)
peminatan Matematika dan Ilmu Alam, (b) peminatan Ilmu-Ilmu Sosial, dan (c) peminatan Ilmu Bahasa
dan Budaya, (d) untuk MA dapat menambah kelompok mata pelajaran peminatan Keagamaan
(Kemendikbud, 2013). Adapun rincian mata pelajaran pada masing-masing kelompok mata pelajaran
peminatan diantaranya tertera pada tabel 1.
Dilihat dari prinsip bimbingan dan konseling salah satunya adalah pengambilan keputusan,
merupakan hal yang esensial. Bimbingan diarahkan untuk mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai
peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya
dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2007). McMahon and Patton (2006) bahwa kesiapan individu
dalam membuat pilihan karir dan keputusan pendidikan merupakan definisi dari kematangan karir. Dengan
demikian, keputusan siswa dalam menentukan pilihan minat kelompok mata pelajaran menjadi indikator
siswa mampu secara mandiri dan matang akan pilihan karir untuk masa depannya.
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No

Kelompok Peminatan

1

Peminatan Matematika dan IPA

2

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial

3

Peminatan Bahasa dan Budaya

Mata Pelajaran
Matematika
Biologi
Fisika
Kimia
Geografi
Sejarah
Sosiologi dan Antropologi
Ekonomi
Bahasa dan Sastra Indonesia
Bahasa dan Sastra Inggris
Bahasa dan Sastra Asing Lainnya
Antropologi

Tabel 1. Kelompok Peminatan SMA

Pemanfaatan Teknologi dalam Bimbingan dan Konseling
Sejak tahun 1960-an sudah banyak dikembangkan sistem komputerisasi dalam pengembangan karir (Pyle,
1984). Sistem komputer atau software dalam bentuk aplikasi yang bisa diterapkan dalam pilihan karir,
dalam hal ini adalah penetapan peminatan, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu: (a)
Administrative (aplikasi yang mampu memiliki fungsi administrasi), (b) Information (aplikasi yang
dirancang khusus untuk melayani siswa dalam memperoleh informasi karir, dan (c) Skill-Building (aplikasi
yang didesain untuk mengembangkan sebuah fakta/keterangan keterampilan pengembangan karir). Salah
satu manfaat yang diperoleh dari Skill-Building adalah Decision Making, sebab di dalamnya mengandung
konten: (1) Mengukur keunikan minat dan keterampilannya, (2) menghubungan hal-hal tersebut dengan
pekerjaan-pekerjaan yang sesuai, (3) Memandu dalam merencanakannya, dan (4) Menentukan sebuah
strategi membuat keputusan.
APPEM SMA dinyatakan memiliki validasi sangat tinggi berdasarkan hasil validasi oleh para ahli
bidang BK yang sangat memahami mengenai peminatan akademik. Ahli perangkat lunak memberikan
penilaian yang sama bahwa APPEM SMA layak digunakan sebagai aplikasi penetapan peminatan siswa
baru yang sudah sesuai dengan komponen peminatan dan kebutuhan pengguna di sekolah. Disisi lain, pihak
pengguna sebagai validator akhir dari proses pengembangan aplikasi ini memberikan penilaian bahwa
APPEM SMA sangat valid sehingga aplikasi tersebut sesuai dengan komponen peminatan dan kebutuhan
sekolah dan layak digunakan sebagai aplikasi penetapan peminatan siswa baru.
Dari tiga persoalan utama dalam latar belakang pengembangan aplikasi ini terjawab dengan
terciptanya sebuah perangkat lunak dengan nama APPEM SMA. tiga persoalan tersebut adalah; Pertama,
dari tujuh komponen yang disyaratkan dalam pertimbangan penetapan peminatan hanya tiga komponen
yang digunakan. Kedua, pengelolaan proses peminatan dilimpahkan ke satuan kerja lain. Ketiga, waktu
yang dibutuhkan dalam proses penetapan peminatan yang lama. Solusi dari ketiga persoalan tersebut
dijawab dengan adanya bantuan APPEM SMA. APPEM SMA mengakomodasi ketujuh komponen
peminatan dan ditambahkan dengan kuota rombongn belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah
masing-masing. Guru BK merasa terbantu dan lebih efisien dalam mengerjakan proses peminatan nantinya
dengan menggunakan APPEM SMA karena sederhana, mudah digunakan, dan mudah dipahami. Jika
komponen yang digunakan atau yang ada di sekolah tidak sampai tujuh komponen, APPEM SMA masih
digunakan sebagai aplikasi penetapan peminatan. Data komponen yang utama digunakan sebagai penetapan
peminatan seperti pilihan minat siswa, nilai rapor, dan nilai ujian nasional serta kuota rombongan belajar
yang disesuaikan dengan sekolah bersangkutan. Dengan demikian, APPEM SMA bisa digunakan oleh
SMA yang menggunakan atau tidak kurikulum 2013.
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Penutup
Sebagai pendidik khususnya guru BK, perlu mengembangkan strategi baru dalam memberikan pelayanan
kepada peserta didik. Pelayanan yang kompleks memaksa guru BK bekerja lebih aktif dan membutuhkan
waktu yang tidak sedikit. Tantangan tersebut dapat diimbangi dengan memanfaatkan berbagai hal salah
satunya menggunakan teknologi. Kreativitas guru BK sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya
untuk memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling optimal kepada seluruh stakeholder, khususnya
kepada siswa. APPEM SMA merupakan salah satu aplikasi dalam bentuk perangkat lunak (software) yang
mampu memberikan rekomendasi secara komprehensif dan efektif dalam proses penetapan peminatan
akademik. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang pertama memberikan rekomendasi penetapan
peminatan dengan menggunakan tujuh komponen peminatan sesuai arahan dari pedoman peminatan yag
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
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Standar akademik dan kompetensi konselor merupakan dasar pembentukan siswa karakteristik unggul,
dengan menggunakan metode penulisan yang mengambil data dari studi lapangan dan literatur. Akhir
tahun2015 waktu diberlakukannya pasar bebas kawasan ASEAN. Ketidakmampuan mengelola potensi, akan
mengakibatkan dampak yang luas bagi keberlangsungan bangsa dalam menghadapi kompetisi global. Tujuan
penulisan: untuk meningkatan kualitas SDM dan pengakuan kualifikasi profesional dalam Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA).
Konselor menjadi motor penggerak dalam menyiapkan sumberdaya manusia (siswa) yang berkarakteristik
unggul, namun kenyataan dilapangan masih banyak problema ketidaksesuaian antara bidang keahlian dengan
mata pelajaran yang dipegang, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan mematangkan standar
akademik dan kompetensi konselor. Melalui pelatihan, konselor dilatih mematangkan kompetensinya agar
sesuai dengan standar akademik dan kompetensi yang ditetapkan dalam Permendiknas No.27 tahun 2009
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dengan standar akademik yang sesuai dan
kompetensi yang baik diharapkan konselor dapat membentuk siswa yang unggul, mampu bersaing dengan
tenaga asing pada MEA 2015.
Kata Kunci: Standar akademik dan kompetensi konselor, Siswa berkarakter unggul, MEA 2015.

Pendahuluan
Akhir tahun 2015 merupakan waktu diberlakukannya MEA untuk kawasan ASEAN. Pasar bebas kawasan
ASEAN memberikan peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Salah satu potensi besar yang dimiliki
Indonesian adalah jumlah sumber daya manusia yang terbesar di antara negara-negara ASEAN.
Ketidakmampuan mengelola potensi ini akan mengakibatkan dampak yang luas bagi keberlangsungan
bangsa dalam menghadapi kompetisi global, khususnya dalam bidang pendidikan.
Asep Saefuddin, Rektor universitas Trilogi mengungkapkan tanpa kaum muda yang kompeten,
Indonesia sulit bersaing. Hal itu disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Guru
Bimbingan dan Konseling (BK) se-DKI Jakarta.
Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi
pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan
instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk
konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan
kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks
tugas dan ekspektasi kinerja konselor.
Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata
satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana
Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan
penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta
diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik
Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan
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tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor,
disingkat Kons.
Fenomena dilapangan ditemui bahwa ada beberapa konselor yang kurang memenuhi standart
akademik dan kompetensi guru. Ada beberapa konselor sekolah yang bukan berasal dari jenjang strata satu
bidang bimbingan dan konseling. Selain itu ada juga konselor di sekolah yang merangkap menjadi tenaga
administrasi sekolah. hal seperti ini tentunya kan mempengaruhi kualiats kinerja konselor.
Bertolak dari penjelasan diatas, dibutuhkan alternative solusi yang kreatif dan inovatif yang dapat
mematangkan standart akademik dan kompetensi konselor agar konselor memiliki kinerja yang efektif .
Salah satu solusi alternative adalah dengan mengadakan pelatihan atau workshop bagi para konselor.
Dengan adanya workshop tersebut diharapkan dapat mematangkan standar akademik dan kompetensi
konselor agar sesuai dengan Undang-Undang peraturan pemerintah mengenai standart akademik dan
kompetensi konselor.
Tujuan penulisan ini yaitu untuk memberikan alternative solusi dalam mempersiapkan siswa yang
berkarakteristik unggul dalam menghadapi MEA2015. Manfaat dari karya ini adalah untuk membantu
pemerintah dalam implementasi Permendikbud No. 111 tahun 2014 dengan menerapkan layanan bimbingan
konseling di sekolah dasar dan menengah, Sekolah dapat memperoleh solusi untuk mempersiapkan siswa
yang berkarakter unggul melalui pematangan standart akademik dan kompetnsi konselor, memaksimalkan
fungsi dan peran mahasiswa sebagai Agent of Change dengan melakukan respon intelektual dalam bentuk
karya tulis yang bertujuan memberikan kontribusi untuk perubahan lebih baik pada masyarakat dalm dunia
pendidikan.
Pembahasan Masalah
Keberadaan seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling berperan sangatlah penting terhadap
siswa dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal tersebut disebabkan karena
konselor mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan
konseling terhadap siswa. Tugas konselor/ guru bimbingan dan konseling berhubungan dengan
pengembangan diri siswa yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian siswa di
sekolah.
Seorang konselor akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berhasil dalam
melaksanakan tugasnya tidak mungkin akan bisa terwujud apabila ia bertugas merangkap, yakni selain ia
menjadi guru bidang studi, ia juga menjadi guru bimbingan konseling. Karena guru ini bukan tenaga
profesional bimbingan konseling. Seperti yang diketahui bahwa banyak konselor yang ada dewasa ini
belum memenuhi standar kualifikasi konselor, hal itu disebabkan karena jumlah konselor yang berasal dari
lulusan program studi Bimbingan dan Konseling S-1 masih sedikit. Dengan banyaknya jumlah siswa yang
dibimbing, maka pihak sekolah yang bersangkutan menunjuk guru bidang studi yang dianggap memenuhi
persyaratan untuk merangkap menjadi konselor.
Menurut Dewa Ketut Sukardi dan Desak Nila Kusmawati (2008:30) citra bimbingan dan konseling
semakin diperburuk dengan masih adanya konselor sekolah yang kinerjanya tidak profesional. Mereka
masih lemah dalam: 1) memahami konsep-konsep bimbingan secara komperhensif, 2) penyusun program
bimbingan dan konseling, 3) mengimplementasikan teknikteknik bimbingan dan konseling, 4) kemampuan
berkolaborasi dengan pimpinan sekolah atau guru mata pelajaran, 5) mengelola bimbingan dan konseling,
6) mengevaluasi program (proses dan hasil) bimbingan dan konseling, dan 7) melakukan tindak lanjut
(follow up) hasil evaluasi untuk perbaikan atau pengembangan program.
Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Konselor dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
mencakup 4 (empat) ranah kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
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sosial, dan kompetensi profesional. Keempat rumusan kompetensi ini menjadi dasar bagi Penilaian Kinerja
Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Gibson & Mitchel (19:2011) mengungkapkan bahwa konteks tugas konselor berada dalam kawasan
pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan
keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan
umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu
pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.
Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu
keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional
bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi
profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan
dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling
yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.
Kualifikasi Akademik Konselor
Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu
(S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan
tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu
yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan
konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor. Kualifikasi
akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:
a. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
b. Berpendidikan profesi konselor.
Standart Kompetensi Konselor
Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir
yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat
kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan
profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,
dan profesional.
Sukmadinata (34:2000) mengungkapkan bahwa tantangan dunia pendidikan di masa depan tidak
hanya mencetak anak dengan kompetensi akademik saja, melainkan juga memiliki daya saing dan
bermental bagus. Mengingat persaingan dan tuntutan akan mutu Sumber Daya Manusia yang semakin
dahsyat.Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membentuk siswa yang berkarakter unggul yakni
membentuk jiwa kompetitif dan etos kerja yang baik.
Suroso (2014) mengungkapkan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean adalah integrasi kawasan
ASEAN dalam bidang perekonomian. Pembentukan MEA dilandaskan pada empat pilar. Pertama,
menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang
kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar terakhir adalah integrasi
ke ekonomi global.Penyatuan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong
pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat
ASEAN. Integrasi ini diharapkan akan membangun perekonomian ASEAN serta mengarahkan ASEAN
sebagai tulang punggung perekonomian Asia.
Dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah
pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Sebagai
pasar tunggal, arus barang dan jasa yang bebas merupakan sebuah kemestian. Selain itu negara dalam
kawasan juga diharuskan membebaskan arus investasi, modal dan tenaga terampil.
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Dari karakter dan dampak MEA sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih
Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya
pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa
pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta
orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar
yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari
negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI)
juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.
Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus
kita perhatikan. Hambatan tersebut di antaranya : pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di
mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta
orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas
infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global
Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara
Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. .Ketiga, sektor industri yang rapuh karena
ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima,
lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri
Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi
ancaman bagi Indonesia.
Hari Santoso (2011) mengungkapkan bahwa dengan adanya pelatihan, seminar, loka karya, akan bisa
meningkatkan kompetensi konselor agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Program workshop
ini akan di berikan kepada konselor sekolah guna untuk mematangkan keompetensi konselor agar sesuai
dengan standart kompetensi yang telah tercantum dalam permen tahun 2008 mengenai standart akademik
dan kompetensi konselor. Workshop ini akan didatangkan beberapa pembina yang sudah ahli di bidang
bimbingan dan konseling serta akan diadakan sebanyak dua kali petemuan dan diahir pertemuan akan
diadakan ujian kompetensi konselor untuk melihat bagaimana kompetensi konselor setelah diadakan
workshop tersebut.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam mengimplementasikan gagasan tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Pemilihan tim Pembina Workshop Pemantapan Kompetensi Konselor
Tim pembina workshop pemantapan kompetensi konselor ini terdiri dari orang-orang yang ahli dan
profesional dalam bidangnya sebagai penanggungjawab yang dipilih maupun direkomendasikan dari
dosen pembimbing.
2. Menyiapkan panitia workshop
3. Menyiapkan materi workshop standart akademik dan kompetensi konselor permen no. 27 th 2008.
4. Perumusan Workshop Pemantapan Kompetensi Konselor
Perumusan ini bertujuan menentukan pencapaian arah program workshop pematangan kompetensi
konselor yang berisi sebagai program pelatihan bagi para konselor untuk meningkatkan dan
mematangkan kompetensi konselor guna untuk membentuk siswa yang berkarakter unggul dalam
menghadapi MEA2015.
5. Pelatihan terhadap Konselor
Pelatihan ini bertujuan sebagai bentuk upaya pematangan kompetensi konselor sesuai dengan standart
kompetensi yang telah ditentukan agar mampu bersaing dan diakui kualifikasi profesionalnya dalam
menjalankan tugas di lembaga pendidikan.
6. Membentuk para konselor kedalam 4 tim
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7. Masing-masing tim membahas jenis kompetensi yang ada pada standart akademik dan kompetensi
konselor, tim 1 membahas kompetensi pedagogis, tim 2 membahas kompetensi kepribadian, tim 3
membahas kompetensi sosial, dan tim 4 membahas kompetensi professional.
8. Tukar pendapat dari hasil diskusi masing-masing tim
9. Menceritakan kondisi sekolah masing-masing tim
10. Implementasi standart akademik dan kompetensi konselor pada sekolah masing-masing.
11. Melaporkan peningkatan siswa berkarakter unggul setelah dilakukan kegiatan konseling berdasarkan
standar akademik dan kompetensi konselor.
Simpulan dan Rekomendasi
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibutuhkan kemampuan konselor untuk membangun serta
mengembangkan potensi siswa untuk menghadapi persaingan global.seorang individu di tuntut untuk
mempunyai kemampuan dan daya saing.maka dari itu perlu di bentuk jiwa kompetitif serta profesionalisme
kerja yang baik untuk mendapatkan etos kerja unggul.
Membentuk siswa unggul yang mempunyai jiwa kompetitif dan memiliki etos yang baik diperlukan
kemampuan dan ketrampilan konselor untuk mempersiapkan siswa ikut bersaing menghadapi Masyarakat
Eonomi Asean (MEA) agar kelak nantinya saat mereka terjun di dalam dunia kerja mampu bersaing dengan
tenaga kerja dari luar negeri.
Agar program ini dapat diadopsi dan dipraktekkan di lapangan dibutuhkan kerjasama kepada semua
pihak yang terlibat dan uji coba di lapangan, untuk mengukur keberhasilan program ini. Pelaksanaan
program dilaksanakan dengan program pelatihan konselor, selain itu diperlukan kesepahaman dan
komitmen yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya: a.
Musyarawarah dan koordinasi untuk menentukan kebijakan arah gerak dari program ini, b. dibuatnya
Memorandum of Understanding (MoU) diantara pihak-pihak yang terlibat, dimana didalamnya tertuang
poin-poin kesepakatan yang harus dijalankan dan dipatuhi bersama.Perlunya diadakan evaluasi pelaksanaan
program ini oleh berbagai pihak yang terlibat.
Referensi
Ahmad Sugianto. Permendiknas RI No.27 Th 2008. (online), http://akhmad-sugianto.blogspot.co.id
/2013/09/permendiknas-ri-no-27-tahun 2008_968.html/ diakses tanggal 07 November 2015.
Eko Sudrajat. Standar Kompetensi Konselor. (online), https://eko13.wordpress.com/.../standar-kompetensikonselor.html/.diakses tanggal 10 November 2015.
Eva Imania Eliasa, M.Pd. Menjadi Konselor Profesional. (online), http://staff.uny.ac.id/sites/default/files
/tmp/MicrosoftWord-menjadi konselorprofesional-training-Hhimappb_.pdf/Diakses tanggal 10
November 2015.
Gibson, L, R & Mitchel, H, M. 2011. Introduction to Counseling and Guidance. Alih Bahasa Yudi Santoso.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hari Santoso. Strategic School Branding. (online), http://dayasaingsekolah.blogspot.co.id/2011/11/siswaberkarakter-unggul.html/ diakses tanggal 07 November 2015.
Sukmadinata, N, S. 2007. Tantangan dalam Dunia Pendidikan. Bandung: Maestro.
Suroso. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia. (online). http://Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia-Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.htm /diakses tanggal 07 November 2015

96

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7

Mempromosikan School Wellbeing untuk Memaksimalkan Peranan Konselor di
Sekolah
Charli Sitinjak
Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
Email: charli16cg2@yahoo.co.id
Telp: -

Pada sistem pendidikan sekarang menempatkan konselor hanya sebagai tenaga untuk membantu siswa dalam
menangani permasalahan sikap, serta permasalahan yang diakibatkan perkelahian, kedisiplinan siswa dan
hal-hal lain yang berorientasi kepada kepribadian siswa. sementara itu siswa disekolah sangat membutuhkan
bantuan untuk mendorong mereka agar dapat lebih efektif dalam mengikuti segala kegiatan yang ada
disekolah dan bisa mencapai prestasi yang baik agar dapat bersaing untuk menghadapi MEA, hal ini
merupakan suatu tantangan yang besar yang harus dihadapi sekolah, serta guru-guru pengajar dan juga
konselor. School wellbeing diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan
kualitas pendidikan yang ada. School wellbeing merupakan sebuah program yang tidak hanya memperhatikan
kepentingan akademik namun juga kepentingan siswa. Ada empat aspek utama dalam school wellbeing yaitu:
having, loving, being, dan health.
Kata Kunci: Kualitas pendidikan, Scholl wellbeing.

Pendahuluan
Dunia pendidikan merupakan suatu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah merupakan wadah yang
paling utama bagi anak-anak untuk belajar, oleh karena itu seiring datangnya tantangan global maka secara
tidak langsung dunia pendidikan juga dihadapkan dengan sebuah tantangan yang sangat besar guna
mendorong atau membantu siswa untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Disini sekolah juga menjadi
sarana penting bagi kelompok ataupun individu untuk saling berinteraksi, sekolah juga bisa dikatakan
sebagai konteks lingkungan sosial yang kuat dan potensial sebagai sarana atau tempat perkembangan sosial
remaja (Davis dan Tolan 1993). Sekolah juga bisa menjadi tempat yang sangat efektif dalam membentuk
kepribadiaan seseorang.
Namun pada saat ini dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi kendala besar yang berkaitan
dengan kualitas atau mutu pendidikan, seperti akses pendidikan yang kurang baik, kualitas serta jumblah
guru masi belum memadai (USAID. 2013). Permasalahan anak putus sekolah juga masih tinggi, menurut
Kemendigbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahunya tidak dapat melanjutkan
pendidikan.
Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global monitoring report 2011, menempatkan
Indonesia pada posisi ke-69 dari 127 negara di dunia, ini berarti terjadi pemerosotan yang mana pada tahun
2010 Indonesia menempati peringkat ke-65. Penurunan yang sangat signifikan ini terjadi dikarenakan
tingkat bertahan siswa hingga kelas V SD, data yang dikeluarkan ini menjadi salahsatu dasar penilaian
kualitas pendidikan suatu Negara. (http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/02/18555569/indeks.
pendidikan.indonesia).
Pada faktanya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia seperti
distribusi guru yang kurang merata sebanyak 34% sekolah diindonesia masih kekurangan tenaga pengajar
(ADG, 2009; Ditjen PMPTK, 2009), tidak hanya itu ditahun 2003 indonesia menempati posisi ke-33 dari
45 negara dalam Third International Mathematics Science Study (TIMSS) dan ditahun 2006, Program for
International Student Asessement (PISA), yang menilai seberapa baik siswa berumur 15 tahun dalam
menghadapi kehidupan, indonesia menempati perigkat 50 dari 57 negara dalam bidang ilmu pengetahuan,
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membaca, dan matematika (http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/world-bank-andeducation-in-indonesia).
Guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia departeman pendidikan Indonesia membuat
sebuah rancangan strategis ditahun 2005 yang memiliki tiga pilar utama:
1. Peningkatan akses pendidikan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
3. Kepemerintahan yang lebih baik dalam sektor pendidikan.
Merujuk dari permasalahan diatas Indonesia masi mempunyai pr besar dalam peningkatan kualitas
pendidikannya. Yang mana masih banyak kendala yang menjadi hambatan salah satunya adalah tingginya
siswa yang memutuskan berhenti sekolah.
Kebahagiaan adalah salah satu cara bagi siswa agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik.
Kebahagiaan siswa di sekolah dapat dibagi menjadi 4 kategori: (1) kondisi sekolah; (2) hubungan sosial; (3)
cara pemenuhan diri, dan (4) status kesehatan siswa (Konu & Rimpela, 2002). Kebahagiaan pada siswa
mempengaruhi diri siswa dalam belajar, guna mengatasi kecemasan, depresi, jenuh dalam belajar sehingga
akan sangat membantu siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik (Salami, 2010; Manzo,
Jones, Freudenberg, Tsui, Kwan, & Gagnon, 2011). Kebahagiaan juga merupakan faktor terpenting untuk
memprediksi performa dan keberhasilan seseorang dalam setiap pekerjaan yang ia geluti (Salami, 2004;
Salami, 2010).
Kebahagiaan merupakan salah satu faktor terpenting bagi siswa guna menunjang efektifitas dalam
kegiatan belajar mengajar. Beberapa institusi pendidikan saat ini banyak mempromosikan kebahagiaan di
sekolah dengan tujuan menciptakan sebuah ruang lingkup pengajaran yang efektif. Beberapa penelitian
sebelumnya mengungkapkan bahwa kebahagiaan marupakan salah satu parameter yang menunjukan siswa
tersebut sehat, siswa yang memiliki kebahagiaan yang baik juga akan terhindar dari kecemasan, stres dalam
dunia pendidikan, mempunyai hubungan sosial yang baik (Konu & Rimpela, 2002; Ansari & Stock 2010).
Russ, Veisson, Leino, Ots, Pallas, Sarv, Veisson (2007), menemukan hubungan antara kebahagiaan
dari siswa terhadap keberhasilan dalam belajarnya. Siswa yang kebahagiaannya tinggi dapat dilihat dari
keinginan siswa dalam pergi ke sekolah, tertarik dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, optimistis, dan
terhindar dari stres belajar. Dengan kebahagiaan yang tinggi siswa akan mudah dalam interaksi sosial
(terhadap sesama siswa dan guru) di ruang lingkup sekolah, sehingga siswa menjadi lebih mudah dalam
mengikuti seluruh kegiatan yang ada di dalam ruang lingkup sekolah (Norviltis & Reid, 2012).
Siswa yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pula,
motivasi berprestasi, meningkatkan kesehatan siswa, kecerdasan emosi, dan juga dapat meningkatkan
efikasi diri seseorang, sehingga mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik (Kaplan dan Maehr, 1999;
Salami, 2010; Harvey, 2010).
Survey yang dilakukan Ansari dan Stock (2010), yang dilakukan di salah satu universitas di US
tahun 2008-2009, menunjukan adanya hubungan yang kuat antara kebahagiaan, status kesehatan, dan
performa akademik siswa. Pada penelitian ini kebahagiaan pada siswa diukur melalui tingkat kesehatan,
kepuasan, tingkat keuangan, dan perilaku siswa. Disini siswa yang memiliki tingkat kebahagiaan yang
tinggi akan sangat mudah mengikuti proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat membantu siswa
dalam meraih keberhasilan.
Tidak hanya memberikan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan keberhasilan siswa dalam
belajar, mempromosikan kebahagiaan bagi siswa juga akan memberikan atau menciptakan sebuah ruang
lingkup pendidikan yang baik, peningkatan dari kualitas sekolah, serta akan menghindarkan siswa dari
prilaku yang akan merugikan siswa seperti: anti sosial, bully, kurang percayadiri, masalah moral, stress, dan
cemas (Candance, Cara, Antoni & et a, 2012; Ming-te dan Rebecca, 2010; Julia, 2009), sehingga akan
sangat membantu siswa dalam proses belajar dan berkomunikasi di sekolah, sehingga guru akan sangat
terbantu dalam memeberikan ilmu selama proses belajar mengajar berlangsung (ETUCE, 2011).
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School Wellbeing
School Wellbeing (SW) merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Konu dan Rimpela, scholl
wellbeing merupakan sebuah model yang mengutamakan konsep kebahagiaan yang mencakup Level of
Living and Quality of Live (Konu & Rimpela, 2002). Konsep School Wellbeing mendefinisikan wellbeing
sebagai suatu keadaan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan material maupun
non material. Kebutuhan-kebutuhan ini dibagi menjadi empat kategori Having, loving, dan Being.Dalam
School wellbeing Having diartikan sebagai tingkat kepuasan terhadap kehidupan dan kondisi lingkunganya,
Loving diartikan sebagai bahagia atau tidak bahagia seseorang terhadap hubungan sosial yang terjalin di
ruang lingkup sekolah (hubungan antar teman, dan hubungan antar guru dan murid), sedangkan Being
diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan personal.
School wellbeing diartikan sebagai sebuah konsep pendidikan yang mana memperhatikan berbagai
aspek dari indifidu seperti aspek sosiologis, pendidikan, psikologis, serta aspek kesehatan dari setiap
individu yang terlibat didalamnya. Konu dan Rimpela (2002), mendefinisikan school wellbeing sebagai
sebuah keadaan sekoalah yang memberikan sebuah fasilitas yang akan memberikan pemuasan kebutuhan
dasar setiap individu melitputi having, loving, being, dan health.
Dalam model school wellbeing yang dikembangkan oleh Konu dan Rimpela (2002), menemukan
bahwa adanya hubungan antara proses pengajaran dan pembelajaran dengan school wellbeing, dan juga
hubugan antara keadaan rumah siswa dan lingkungan sekitar juga akan berpengaruh kepada sekolah siswa,
sehingga terbentuklah sebuah model school wellbeing sebagai berikut:

Dari permodelan School wellbeing diatas ada empat dimensi meliputi Having yang diartikan
sebagai kondisi sekolah, Loving sebagai hubungan sosial, Being sebagai pemenuhan diri, dan Health
sebagai status kesehatan.
- Having: Having atau kondisi sekolah mencakup aspek material meliputi lingkungan fisik, mata
pelajaran, jadwal, hukuman, dan pelayanan sekolah.
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Loving: Loving atau hubungan sosial, merupakan hubungan sosial murid (sesama murid, guru dan
murid), hubungan antar kelompok, pengambilan keputusan disekolah, dan keseluruhan
atmosfir sekolah.
Being: Being atau pemenuhan diri, merupakan penghormatan individu sebagai seseorang yang
bernilai didalam masyarakat, di sekolah sebagai cara guru untuk memberikan kesempatan
kepada para murid untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berdasarkan minat
siswa.
Health: Health atau status kesehatan diartikan sebagai status kesehatan siswa. Status kesehatan siswa
ini meliputi penyakit kronis, psikis, dan penyakit ringan.

Strategi Penerapan School Wellbeing
Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan school wellbeing (Quan,2014):
1. Menyediakan layanan servis dan program yang berkualitas tinggi : pengembangan yang berfokus pada
dasar-dasar mental individu seperti kecemasan, depresi, pengetahuan akan hal-hal yang merugikan,dll.
2. Memperhatikan budaya disekolah, kesehatan fisik, dan lingkungan hidup : membangun kesehatan
mental dan kebahagiaan (wellbeing) disekolah.
3. Orangtua dan hubungan persahabatan : memperluas dan memperkuat kepada seluruh siswa.
4. Dukungan terhadap lingkungan sosial.

Referensi
Alin, J., &Becket, M, 2015. Board improvement pan: For student achievement and well-being. DDSB ignite
learning.
Ansari, W, E., & Stock, C, 2009. Is the mental health and wellbeing of university students associated with
their academic performance? Cross sectional findings from the United Kingdom. International
Journal of Enviromental Research and Public Health. 7, 509-527; DOI: 10.3390.

100

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
Barnekow, V., Buijs, G., Clift, S., & et al, 2006. Health promoting school: A resource for developing
indicators. International Planing Commite (IPC), P.213.
Candance, C., Cara, Z., Antony, M., et al. 2012. Social determinants of health and wellbeing among young
people. Health Behavior in School Aged Children (HBSC) Study: international report from the
2009/2010 survey (health policy for children and adolescents), No.6.
Clift, S., & Bruun, B. 2005. The health promoting school: International advances in theory, evaluation and
practice. Danish University of education press. P. 501.
Cripps, K., & Zyromski, B. 2009. Adolescents’’ psychological wellbeing and perceived parental
involvement: Implication for parental involvement in middle schools. RMLE Vol. 33, No. 4.
Davis, L., & Talon, P, H. 1993. Alternative and preventive intervention. Handbook Of Clinical Research
and Practice With Adolecents. (pp. 427-451). New York, NY: Wiley.
DH. National Healthy schools program: A guide for teacher. ISBNI-84279-457-4.
ETUCE. 2011. Teacher work-related stress: Assesing, camparong and evaluating the impact of
psychological hazards on teacher at their work place.
Harvey, R. 2010. Relationship influence on student academic achievement, psychological health and wellbeing at school. Educational and Child Psychology. Vol. 27, No. 3, P. 633-62.
Indeks pendidikan Indonesia http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/02/185555569/
Julia, D. 2009. Esearch review: School based health intervention and academic achievement. Washington
State Board Of Health.
Kaplan, A., & Maehr, M, L. 1999. Achievement goals and student well-being. Contemporary Educational
Psychology. Vol. 24, 330-358.
Konu, A., & Lintonen, T, P. 2006. School wellbeing in grades 4-12. Health Education Research. Vol. 21,
No. 5, P. 633-642.
Konu, A., & Rimpela, M. 2002. Wellbeing in school: A conceptual model. Health Promotion International.
Vol. 17, No. 1.
Konu, A., Alanen, E., Lintonen, T., & Rimpela, M. 2002. Factor structure of the school wellbeing model.
Health Education Research. Vol. 17, No. 6, 723-742.
Maggi, E. 2011. Theaching happiness- a brave new worl?. The Psychologist. Vol. 24, No. 5, P. 344-347.
Ming-Te, W., & Rebecca, H. 2010. Adolescents perception of school environment, engagement, and
academic achievement in middle school. American Educational Research Journal. Vol. 47, No. 3,
633-662.
Morison, G, L., & Feinstain, L. 2008. Children’s wellbeing in primary school: Pupil and school effects
London. Center Of Research On Wider Benefits Of Learning Institute Of Education. P. 45.
Norvilitis, J, M., & Reid, H, M. 2012. Predictors of academic and social Success and Psychological
wellbeing in college students. Educational Research International. Vo. 2.
OECD. 2009. Doing better for children. Paris: OECD, 2009, P. 192.
OECD. 2011. The learning environment in PISA 2009 results: What makes a school successful? Resources,
polices and practices. Vol. 1. P. 87-192.
Quan. D. 2014. Children and youth mental health and wellbeing. Strategic plan. TDSB.
Russ, V, R., Veisson, M., Ots, L., Pallas.,…et all. 2007. Student wellbeing, copping, academic success, and
school climate. Social Behavior and Personality. Vol. 37(7), 19-936.
Salami, S. 2010. Emotional intelegence, self-efficacy, Psychological wellbeing and students attitudes:
Implication for quality education.
Salami, S, O. 2004. Affective characteristics as of determinants of academic performance of school going
adolescents: Implications for Counseling and Practices. Sokoto educational Review. 7: 145-160.

101

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7

Inovasi Bimbingan dan Konseling dalam Mengurangi Traumatic Stress pada
Korban Bullying di Sekolah
Hana Athia Akhzalini
Magister Psikologi Sains Universitas Muhammadiyah Malang
Email: hanaathia@yahoo.com
Telp: -

Permasalahan tentang bullying di sekolah kerap kali kita jumpai. Dari 2011 hingga Agustus 2014 KPAI
mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang
pendidikan sebanyak 1.480 kasus. Bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah,
mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar (republika, Rabu 15
oktober 2014). Bullying yang terjadi akan membuat korban merasa cemas dan takut. Hal ini menyebabkan
anak tidak dapat belajar dengan baik dan lebih parahnya lagi anak tidak ingin pergi ke sekolah karena rasa
trauma yang dialaminya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para guru BK di sekolah. Dengan adanya inovasi
termutahir dalam dunia bimbingan dan konseling diharapkan akan sangat membantu anak dalam mengurangi
rasa trauma yang diakibatkan oleh perilaku bullying.
Kata Kunci: Bimbingan dan konseling, Trauma, Inovasi, Bullying.

Pendahuluan
Tingkat bullying di Indonesia cukup tinggi. Menurut survey yang dilakukan Latitude news terhadap 40
negara, Indonesia masuk urutan ke 2 dari 5 negara yang melakukan bullying tertinggi di dunia
(kapanlagi.com, diakses 10/11/2015). Dari 2011 hingga Agustus 2014 KPAI mencatat 369 pengaduan
terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480
kasus. Data ini sungguh memprihatinkan.
Bullying kerap kali terjadi di sekolah dimana anak-anak banyak menghabiskan waktunya seharisehari (Gregg, 2011). Olweus (1999) mengungkapkan bullying terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan
antara dua anak atau lebih. Ketidakseimbangan kekuatan ini mungkin fisik (misalnya, pelaku lebih kuat dari
korban) atau sosiologis (misalnya,korban milik kelompok etnis minoritas). Anak yang memiliki kekuatan
lebih menindas anak yang lebih lemah. Seorang anak yang dinilai berpotensi sebagai korban bullying akan
menjadi target oleh anak yang lebih kuat
Tindakan bullying yang terus menerus dapat mengakibatkan anak mengalami traumatic setress (Van
der Kolk, Weisaeth, & McFarlane, 2007). Apabila tidak ditangani dengan baik hal ini dapat berakibat lebih
fatal. Kabar baiknya adalah bahwa selama dekade terakhir komunitas kesehatan mental telah
mengembangkan pengobatan yang dapat membantu anak-anak yang menderita traumatic setress. Selain
faktor dari keluarga, peran konselor juga sangat penting untuk memberi bantuan kepada korban bullying.
Peneliti menilai teknik stress management merupan inovasi termutakhir dan efektif untuk menangan
traumatic setress pada korban bullying
Berdasarkan penjelasan diatas maka secara khusus penulis ingin memberikan inovasi dalam
penanganan trauma pada korban bullying.
Definisi Bullying
Bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Beberapa ahli berbeda-beda dalam
mendefinisikan bullying. Meskipun banyak definisi yang diusulkan, para ahli sependapat bahwa bullying
memiliki satu karakteristik umum: bullying diidentifikasi sebagai perilaku agresif (Benítez & Justicia,
2006)
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National Center Against Bullying mendefiniskan bullying adalah suatu keadaan dimana seorang
individu atau sekelompok orang dengan kekuatan lebih, berulang-ulang dan sengaja menyebabkan orang
lain tersakiti dan membahayakan orang lain atau sekelompok orang yang lebih lemah.
Tabel 1 Perkembangan Konseptual dari Bullying
(Australian Research Alliance for Children and Youth)

Tahun
1897
1975

Peneliti
Burk
Pikas

1978

Olweus

1993

Olweus

1993

Farrington

1994
2006
2012

Smith & Sharp
Pepler, Craig, Connolly, Yuile,
McMaster, & Jiang
Langos

2013

Rigby

Definisi
Publikasi akademik pertama tentang bullying pada remaja
Kegiatan negatif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
terhadap satu orang atau lebih. Para pelaku berinteraksi satu sama
lain (saling memperkuat) dan memiliki niat seperti niat untuk
menganiaya korban.
Karakteristik eksternal seorang korban bullying bisa menjadi
alasan seseorang menjadi korban bullying
Seseorang yang menjadi korban bullying akan diekspos dengan
perbuatan negatif secara berulang dari waktu ke waktu
Bullying merupakan penindasan yang dilakukan berulang-ulang
oleh orang kurang kuat, baik secara fisik maupun psikologis
Bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan
Bullying adalah masalah hubungan dimana satu anak menegaskan
kekuatan interpersonalnya yang melalui sebuah agresi
Cyberbullying merupakan pengaruh dari
TIK (teknologi,
informasi dan komunikasi). Cyberbullying bertujuan untuk
menyakiti korban lain yang lemah
Bullying adalah keinginan untuk menyakiti, tindakan
menyakitkan, ketidakseimbangan kekuatan, (biasanya) terjadi
pengulangan dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil.
Kepuasan tersendiri untuk pelaku dan rasa yang tertindas pada
korban.

Jadi bullying dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan negatif yang dilakukan satu orang atau lebih
untuk menyakiti atau menyudutkan korban yang lebih lemah secara berulang-ulang. Bullying di sekolah
ditandai tiga faktor utama (Australian Research Alliance for Children and Youth):
1. Tindakan negatif yang disengaja oleh satu atau lebih individu terhadap korban, dalam rangka untuk
menyakiti fisik, verbal, psikologis, atau sosial.
2. Tindakan terjadi secara berulang-ulang selama periode waktu tertentu
3. Tindakan dimana terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Korban sering tidak
mampu mempertahankan diri dari pelaku (Olweus, 1999).
Bentuk-Bentuk
The Department of Education and Early Childhood Development’s Building Respectful and Safe Schools
(2010) mengidentifikasi 4 bentuk bullying :
1. Bullying verbal
Bullying yang paling mudah dan kerap dilakukan anak-anak. Bullying verbal bisa menjadi awal dari
perilaku bullying yang lebih keras lainnya. Intimidasi verbal meliputi nama panggilan, penghinaan,
intimidasi, komentar atau komentar rasis.
2. Bullying fisik
Bullying yang paling tampak dan dapat diamati secara langsung. Bullying fisik meliputi memukul,
menendang, tersandung, mencubit dan mendorong atau merusak properti.
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3. Bullying relasional
Bullying relasional (pengabaian) yaitu bullying dengan cara mengasingkan atau menolak seorang
teman, merusak hubungan persahabatan orang lain atau merusak reputasi seseorang. Intimidasi
terselubung meliputi:
a. Berbohong dan menyebarkan desas-desus
b. Mimik/raut wajah atau bahasa tubuh negatif, terlihat mengancam atau menghina
c. Lelucon buruk untuk mempermalukan dan menghina
d. Mempengaruhi orang lain untuk mengucilkan seseorang
e. Merusak reputasi seseorang
4. Bullying secara elektronik / Cyberbullying
Cyberbullying dapat dilakukan terbuka atau terselubung dengan menggunakan teknologi digital,
termasuk perangkat keras seperti komputer dan smartphone dan perangkat lunak seperti media sosial,
instant messaging, teks, website dan lainnya. Cyberbullying dapat terjadi setiap saat. Hal ini dapat di
depan umum atau secara pribadi dan kadang-kadang hanya diketahui target dan orang bullying.
Tujuannya untuk meneror korban dengan mengirim tulisan, animasi, gambar dan video sifatnya
mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. Membajak akun pribadi orang lain juga termasuk
dalam cyberbullying.
Penyebab Bullying
Intoleransi dan diskriminasi adalah dua akar dari bullying, terutama ketika anak-anak dihadapkan oleh
perbedaan sosial atau ras yang jelas antara dirinya dan orang lain. Beberapa dari anak-anak tersebut
menjadikan perbedaan untuk memperkuat kelebihan mereka dengan menimbulkan rasa sakit pada orangorang yang mereka anggap kurang (Richfield, 2010)
Beberapa alasan penyebab anak melakukan bullying (Segal, 2000)
1. Agar terlihat berkuasa
2. Pelaku pernah menjadi korban bullying sebelumnya
3. Menghindari masalah pada diri mereka
4. Adanya rasa iri terhadap korban
5. Untuk membuat diri pelaku populer

Seorang anak yang dinilai berpotensi sebagai korban bullying akan menjadi target oleh anak yang
lebih kuat untuk melakukan bullying di sekolah.
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sumber : Rigby (1999)

Akibat Bullying
Bullying dapat terjadi dimanapun, biasanya kerap terjadi di sekolah. Anak-anak yang terlibat dalam
bullying beresiko memiliki hasil pada proses belajar yang buruk, seperti kurangnya nilai akademik dan
ketidakhadiran pada proses belajar. Mereka mungkin menderita tekanan psikologis. Bullying dapat
memiliki dampak serius pada anak-anak yang diganggu. Masalah psikososial dapat mengganggu
kemampuan mereka untuk belajar. Anak-anak akan lebih mudah depresi, kesepian, dan cemas; memiliki
tingkat percaya diri yang rendah; merasa tidak nyaman; trauma; dan berpikir untuk bunuh diri
(Limber,2002)
Menurut Rigby (1999) bullying dapat membahayakan anak-anak disejumlah aspek:
1. Bullying oleh teman-teman di sekolah dapat mengakibatkan anak menjadi kurang mampu untuk
berhubungan baik dengan siswa lain beberapa anak sering tidak masuk sekolah karena merasa takut
ditindas.
2. Beberapa siswa sulit berkonsentrasi dan sulit menangkap pelajaran di sekolah.
3. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan beberapa anak, baik secara mental dan fisik, baik dalam jangka
pendek dan jangka panjang. Bullying dalam jangka panjang dapat mengakibatkan seorang anak trauma
dan stres (Rigby, 1999; Victoria, 1999)
Traumatic Stress
Traumatic Stress adalah gangguan kecemasan pada seseorang setelah mengalami peristiwa berbahaya.
Trauma terjadi ketika seorang anak mengalami suatu peristiwa yang yang mengancam atau menyebabkan
gangguan pada nya emosional dan fisik. Ketika dalam bahaya, wajar untuk merasa takut. Namun pada anak
dengan Traumatic Stress dia selalu merasa stres atau ketakutan setiap saat, bahkan ketika mereka tidak lagi
dalam bahaya. (National Institute of Mental Health)
Tindakan bullying yang terus menerus dapat mengakibatkan anak mengalami traumatic setress (van
der Kolk, Weisaeth, & McFarlane, 2007). Banyak kasus bullying termasuk tindakan kekerasan yang
meminmbulkan ketakutan pada korban (nama-panggilan, serangan fisik, tindakan penghinaan, fitnah, dan
penganiayaan). Van der Kolk, McFarlane, & Weisaeth (2007) menyatakan, “Trauma di masa kecil dapat
mengganggu proses perkembangan yang normal. Masa depan anak-anak tergantung pada pengasuh mereka
dan konsep kehidupan yang diperoleh dari diri dan lingkungannya”.
Anak-anak yang mengalami trauma sebelumnya lebih mudah mengalami gejala stres. Karena.
Namun tidak setiap anak yang mengalami peristiwa traumatis akan mengembangkan gejala traumatic
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setress. Hal ini bergantung pula oleh kekuatan mental dan emosional anak. Jika anak tidak mendapat
dukungan keluarga, efeknya bisa lebih parah. (Ehiorobo, 2012; The National Child Traumatic Stress
Network, 2003)
Banyak anak-anak yang terkena dampak traumatic setress dari bullying mengalami ganggungan pada
proses perkembangan dan bagian dari otak mereka terpengaruh oleh peristiwa traumatis (Ziegler, 2002).
Seorang anak yang memiliki peristiwa traumatis cenderung akan menimbulkan masalah perilaku. Selain itu,
beberapa anak dipengaruhi oleh peristiwa traumatis akan memisahkan diri dari situasi traumatik dan
cenderung berperilaku negatif (Ehiorobo, 2012) .
Ketika seorang anak mengalami traumatic stress, akan mengganggu kehidupan sehari-hari nya dan
kemampuan berinteraksi dengan orang lain (The National Child Traumatic Stress Network, 2003)
Traumatic stress dapat mengganggu kemampuan anak untuk berkonsentrasi, belajar, danperforma di
sekolah. Hal ini dapat mengubah bagaimana cara pandang anak-anak terhadap masa depan mereka, dan
dapat nmenyebabkanmasalah di masa depan. (Bassuk, Konath & Volk, 2006)
Teknik- Teknik Stress Management (Varvogli, & Darviri, 2011)










Progresive Muscle Relaxation (PMR)
PMR merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi stres dan kecemasan dengan cara
merelaksasikan otot, teknik ini dikembangkan oleh Edmund Jacobson yang berpendapat bahwa
seseorang dapat menangani stres dan kecemasan yang dialaminya dengan belajar untuk bersantai.
Dalam penerapan teknik ini conselor membantu anak untuk bersantai dan merelaksasikan 1 otot
selama 10 detik dan beristirahat selama 20 detik, kemudia berpindah ke otot-otot yang lainya. Disini
konselor haruslah bisa memberikan pengajaran kepada anak tentang bagai mana merelaksasikan otototonya agar anak merasakan ketenangan.
Αutogenic Training (AT)
Autogenic training dikembangkan oleh Heinrich Schultz. AT bertujuan untuk mencapai relaksasi
mendalam dan mengurangi stress. Pada teknik ini konselor akan mengajarkan anak untuk mengontrol
pernapasan, tekanan jantung, detak jantung, dan suhu tubuh. AT terdiri dari latihan standar yang
menggunakan visual, imajuinasi, dan isyarat lisan.
Relaxation Response (RR)
Teknik ini dikenalkan oleh herbert benson. Teknik ini bertujuan untuk meneimbangkan mekanisme
seseorang. Dimana seseorang diajak untuk merangsang bagian otak agar sehingga membantu
mengurangi atau menghindari respon stress.
Teknik ini sangatlah sederhana seseorang akan disarankan melakukan teknik ini 10 sampai 20
menit dalam sehari, dalam program ini anak akan diajarkan pengulangan kata, suara, pikiran, frase atau
otot, serta konsentrasi.
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
MBSR merupakan sebuah teknik yang dipelopori oleh Kabat, J., & Santorelli, S, teknik ini dirancang
untuk memberikan informasi tentang depresi dan terapi koknitif. Metode ini merupakan metode yang
terstruktur yang dilakukan selama 8 minggu yang diisi dengan kegiatan meditasi untuk meringankan
penderitaan mental dan fisik.
Emotional Freedom Technique (EFT)
Teknik ini deiperkenalkan oleh Gary Craig, teknik ini menggabungkan elemen kognitif dan somatik
yang didasarkan pada trauma emosional yang dialami oleh anak. Terapi ini bertujuan untuk
mengurangi dampak emosional dan insiden yang memicu tekanan emosional sehingga secara perlahan
dapat menghilangkan stress pada anak.
Dalam penerapan EFT konselor haruslah memerhatikan rasa sakit emosional anak yang menjadi
penyebab utama stres yang dialami anak, kecemasan, serta kenangan-kenangan yang menyebabkan
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trauma. EFT akan membantu mengurangi rasa sakit yang dialami anak, meningkatkan penerimaan diri,
serta mengatasi masalah kesehatan mental anak.
Kesimpulan
Bullying dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan negatif yang dilakukan satu orang atau lebih untuk
menyakiti atau menyudutkan korban yang lebih lemah secara berulang-ulang. Pada bullying jangka panjang
dapat mengakibatkan traumatic setress pada anak. Peran konselor sangat penting dalam penanganan
traumatic setress. Seorang konselor dapat menggunakan salah satu dari teknik management setress
sehingga dapat membantu anak terbebas dari tekanan yang dialami.
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Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa peluang dan tantangan baru bagi Indonesia. Peluang dan
tantangan tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi semata namun juga pada sektor-sektor lainnya termasuk
sektor pendidikan. Tanggung jawab yang diemban sektor pendidikan adalah bagaimana membentuk sumber
daya manusia yang terampil, berkompeten, serta berdaya saing global. Dalam pelaksanaannya, pendidikan
selalu terkait dengan proses belajar mengajar. Keberhasilan peserta didik untuk mengikuti proses belajar
dipengaruhi oleh faktor kepribadian, salah satunya adalah self-efficacy yang merupakan keyakinan peserta
didik terhadap kemampuan diri untuk menjalankan suatu aktifitas dan mengatasi tantangan guna mencapai
tujuan tertentu. Peserta didik yang memiliki self-efficacy tinggi akan memotivasi diri untuk melaksanakan
tugas, aktivitas atau tindakan tertentu dan terus berusaha apabila menemui hambatan dalam mencapai
tujuan. Gambaran peserta didik tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan era MEA.
Bimbingan dan konseling sebagai layanan yang dapat memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didik
diharapkan mampu meningkatkan self-efficacy peserta didiknya.
Kata Kunci: Self-efficacy, Konseling, Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pendahuluan
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diresmikan pada akhir tahun 2015. MEA merupakan suatu
era perdagangan bebas yang tentunya melahirkan kompetisi tingkat global. Indonesia sebagai bagian dari
ASEAN akan menghadapi tantangan baru, tidak hanya pada sektor perekonomian semata tetapi juga pada
sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan. Tantangan yang dihadapi sektor pendidikan adalah bagaimana
menghasilkan sumber daya manusia yang bukan lagi berdaya saing nasional tetapi memiliki daya saing
global.
Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan
berdaya saing global. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan selalu terkait dengan proses belajar mengajar
di sekolah. Proses belajar mengajar (PBM) pada hakikatnya merupakan gabungan dua aktivitas yaitu
aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dan aktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru atau
fasilitator. Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah
faktor kepribadian peserta didik yaitu self-efficacy yang berarti keyakinan peserta didik akan kemampuan
dirinya dalam menjalankan suatu aktifitas dan mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan tertentu. Peserta
didik yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan memotivasi diri untuk melaksanakan tugas, aktivitas atau
tindakan tertentu dan terus berusaha apabila menemui hambatan dalam mencapai tujuan.
Bandura (dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2009) memaparkan bahwa peserta didik dengan selfefficacy yang tinggi akan memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu mengusai dan melaksanakan tugastugas akademik. Peserta didik yang memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung berhasil dibandingkan
dengan peserta didik yang tidak yakin akan kemampuan dirinya. Hal ini dikarenakan self-efficacy bertugas
mengarahkan individu untuk semakin giat dan tekun dalam menjalankan aktivitas guna mencapai tujuan
yang sudah ditentukan (Bandura, 1997). Sebaliknya, peserta didik yang memiliki self-efficacy yang rendah
cenderung kurang berusaha bahkan cenderung mudah putus asa saat tugas yang dikerjakan memiliki
tantangan-tantangan tertentu.
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Dalam menjawab tantangan era MEA, gambaran peserta didik yang memiliki self-efficacy yang
tinggi adalah gambaran yang perlu dibentuk oleh sekolah sebagai agen pendidikan dalam mencetak sumber
daya manusia yang berdaya saing global. Pendidikan idealnya juga memiliki layanan yang mampu
memfasilitasi perkembangan kepribadian peserta didiknya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan
bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam pendidikan di sekolah memiliki kontribusi besar
untuk membantu meningkatkan self-efficacy peserta didik. Dari beberapa hasil penelitian di Indonesia,
banyak metode yang digunakan dalam proses konseling telah terbukti berhasil meningkatkan self-efficacy
peserta didik, seperti misalnya model konseling perilaku, konseling realitas, konseling kelompok dengan
teknik penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Agar guru bimbingan konseling mampu memberikan
layanan tersebut, guru bimbingan konseling perlu meningkatkan kompetensi serta keluasan wawasan yang
berkaitan dengan metode-metode konseling yang memiliki efektivitas meningkatkan self-efficacy peserta
didik. Tujuan akhirnya adalah agar sumber daya manusia yang berdaya saing global yang diperlukan
Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian sektor pendidikan berkontribusi mendukung Indonesia
menghadapi peluang dan tantangan era MEA mendatang.
Pembahasan
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan pendidikan sebagai
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara. Terlihat jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berfokus pada mengembangkan
area kognitif peserta didik saja tetapi juga mengembangkan pribadi peserta didik yang unik secara utuh.
Modul bimbingan dan konseling yang dirancang direktorat jendral peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa guna menyelaraskan dengan tujuan penyelenggaraan
pendidikan nasional, dibutuhkan layanan yang mampu memfasilitasi perkembangan peserta didik secara
optimal, yaitu layanan bimbingan konseling.
Bimbingan pada hakikatnya merupakan proses memfasilitasi pengembangan nilai-nilai inti karakter
melalui proses interaksi yang empatik antara konselor (guru bimbingan dan konseling) dengan peserta
didik, dimana konselor membantu peserta didik untuk mengenal kelebihan dan kelemahan dalam berbagai
aspek perkembangan dirinya, memahami peluang dan tantangan yang ditemukan di lingkungannya, serta
mendorong penumbuhan kemandirian peserta didik (konseli) untuk mengambil berbagai keputusan penting
dalam perjalanan hidupnya secara bertanggung jawab dan mampu mewujudkan kehidupan yang produktif,
sejahtera, bahagia serta peduli terhadap kemaslahatan umat manusia (ABKIN, 2007). Layanan bimbingan
dan konseling di sekolah bukan merupakan aktivitas ekstrakurikuler, melainkan merupakan suatu program
yang secara sistematis diarahkan untuk memenuhi hakikat bimbingan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Era MEA merupakan momen kompetitif di segala sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan.
Situasi kehidupan akan lebih kompleks dan penuh tantangan. Diperlukan sumber daya manusia yang handal
dan berdaya saing global. Oleh karenanya pelaksanaan pendidikan termasuk layanan bimbingan konseling
sebagai bagian integral pendidikan perlu disusun dengan tujuan mencetak peserta didik yang mampu
menghadapi tantangan di era MEA. Kenyataan di lapangan, kondisi pendidikan Indonesia membutuhkan
perbaikan-perbaikan termasuk di dalamnya masalah-masalah akademik yang berakar dari rendahnya selfefficacy peserta didik.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) di dua SMA di Semarang menemukan
permasalahan akademik yang berakar dari rendahnya self-efficacy peserta didik. Lebih lanjut peserta didik
yang memiliki self-efficacy yang rendah tersebut menampilkan 8 kecenderungan perilaku yang menjadi
penyebab ketidakberhasilan dalam proses belajar. Kedelapan kecenderungan perilaku tersebut adalah; (1)
pasrah dengan hasil akademik yang didapat, (2) apatis dalam kegiatan akademik, (3) pesimis ketika

109

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
menghadapi kesulitan akademik, (4) tidak mampu mengatasi situasi dengan baik, (5) merasa tidak mampu
menempuh kegiatan akademik, (6) tidak mampu menentukan apa yang perlu dilakukan, (7) memikirkan apa
yang dilakukan tidak penting, dan (8) tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Gambaran kecenderungan
berperilaku peserta didik di atas tidak dapat menjawab tantangan era MEA. Oleh karenanya peran guru
pembimbing sangat penting untuk memberikan konseling yang mampu meningkatkan self-efficacy perserta
didik.
Self-efficacy sebagai bagian dari perkembangan pribadi setiap peserta didik memiliki peran yang
besar dalam keberhasilan proses belajar peserta didik. Bandura dan Wood (dalam Baron dan Byrne, 1991)
mengutarakan bahwa self-efficacy menjadi penggerak motivasi, kemampuan kognitif peserta didik, serta
penentu tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya memenuhi tuntutan situasi. Jika gambaran self-efficacy
peserta didik rendah, tentunya akan menjadi masalah bagi individu tersebut saat ia menghadapi tantangan di
era MEA. Self-efficacy sebenarnya dapat diubah, ditingkatkan atau diturunkan dengan mengelola sumbersumber self-efficacy yaitu; pengalaman keberhasilan, pengalaman individu lain, persuasi sosial dan kondisi
fisik dan emosi.
Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia, terdapat beberapa model dan teknik
konseling yang efektif meningkatkan self-efficacy peserta didik. Seperti pada penelitian yang dilakukan
oleh Yuliantono (2014) yang mendapatkan hasil bahwa layanan konseling kelompok dengan menggunakan
pendekatan konseling realitas mampu meningkatkan self-efficacy peserta didik. Model konseling rational
emotive behavior therapy berbasis Islam dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2014) juga
menggambarkan bahwa model konseling tersebut berhasil meningkatkan self-efficacy peserta didik.
Penelitian lain oleh Sumadiyasa, dkk, menggunakan model konseling perilaku teknik modelling dipaparkan
mampu meningkatkan self-efficacy peserta didik.
Beragamanya model serta teknik konseling yang telah teruji secara keilmuan dapat digunakan
sebagai sumber referensi guru pembimbing untuk menyusun program dan strategi meningkatkan selfefficacy peserta didiknya. Terlebih tugas dan tanggung jawab seorang guru pembimbing adalah
menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada pengembangan dan
pemeliharaan karakter peserta didiknya termasuk di dalamnya upaya meningkatkan self-efficacy peserta
didik yang pada saat ini masih menjadi akar dari permasalahan akademis.
Kesimpulan
Menjelang era MEA, masih banyak permasalahan akademis muncul dan seringkali berakar dari rendahnya
self-efficacy peserta didik. Oleh karenanya peran guru pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan
dan konseling yang mampu meningkatkan self-efficacy peserta didik sangat dibutuhkan. Beriringan dengan
fenomena masalah akademik yang disebabkan rendahnya self-efficacy peserta didik, beberapa penelitian
mengenai model dan teknik konseling yang efektif meningkatkan self-efficacy peserta didik telah
dilakukan. Guru pembimbing sebagai agen perubahan di sekolah, dituntut untuk meningkatkan kompetensi
dan keluasan pengetahuannya, terutama dalam mengatasi permasalahan rendahnya self-efficacy peserta
didik. Tujuan akhirnya adalah sekolah tempat bernaung para pelaku pendidikan, termasuk guru dan peserta
didik, dapat mencetak sumber daya manusia yang terampil dan memiliki daya saing global sebagai jawaban
dalam tantangan era MEA.
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Peranan Guru Pembimbing dalam Mengembangkan Diri Siswa, Potensi,
Bakat, Minat yang Dimilikinya
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Telp: Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun suatu bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa
dapat menjadi cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur. Untuk itulah Pemerintah Indonesia terus menerus
membenahi system pendidikan, sehingga melalui peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengamatkan
bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum tersendiri, yang dikenal istilah “ Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan” Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Pengembangan diri bukan Guru Pembimbing
merupakan mata pelajaran yang diasuh oleh guru. Pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
ekstrakulikuler dan pelayanan konseling dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat, minat setiap peserta didik
sesuai dengan kondisi sekolah. Pengembangn diri sebenarnya bukan hal baru bagi Guru Bimbingan dan
konseling. Selama ini Guru pembimbing sudah melakukan kegiatan pelayanan terhadap peserta didik, yang
notabennya merupakan kegiatan pengembangan diri. Pada intinya, sesuai dengan penyempurnaan kurikulum
serta tuntutan era globalisasi dituntut Guru Pembimbing yang professional.
Kata Kunci: Guru Pembimbing, Potensi, Bakat, Minat.

Pendahuluan
Bimbingan Konseling disekolah dilaksanakan melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan
siswa yang berkenaan dengan permasalahan ataupun kebutuhan tertentu yang dirasakan. Sedangkan
kegiatan pendukung dilaksanakan tanpa harus kontak langsung, dengan tujuan untuk mempermudah dan
meningkatkan kelancaran serta keberhasilan kegiatan pelayanan. Pelayanan Bimbingan dan Konseling
sangat dibutuhkan oleh siswa, dari semenjak mereka memasuki sekolah di hari pertama, yaitu membantu
berorientasi terhadap situasi, kondisi dan segala hal baru bahkan dirasakan asing bagi mereka, lebih dari itu
bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam berorientasi, pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat lebih
mendalam menjadi pelayanan konseling individu/kelompok, bukan hanya pelayanan orientasi. Dan
semenjak itulah pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari
seorang siswa. Peranan Bimbingan dan Konseling di sekolah sangat sentral, yaitu sebagai komponen yang
memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk membantunya menuju arah kemandirian, sesuai dengan
potensi yang dimilikinya. Pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat dikelompokkan pada pengembangan
diri bidang akademik, non akademik, serta psikologis.
Pelayanan Bidang Akademik, Guru Bimbingan dan Konseling tidak mengajar pada kelompok mata
pelajaran, namun demikian bukan berarti mereka tidak memiliki peranan bidang akademik. Justru Guru
Bimbingan dan Konseling dapat menjadi penunjang keberhasilan siswa pada bidang akademik. Disamping
pada bidang akademik, pelayanan Bimbingan dan Konseling juga dilaksanakan pada bidang non akademik.
Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk mengembangkan potensi siswa pada bidang non akademik,
sehingga bakat maupun minat peserta didik dapat berkembang secara optimal.Pelayanan Bimbingan dan
Konseling pada pngembangan Diri Bidang Psikologis, yaitu pemahaman aspek psikologis siswa pada
institusi pendidikan memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa yang unik dan berbagai aspek psikologis yang
berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain. Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada bidang
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psikologis merupakan pengembangan pribadi siswa pada bidang psikologis seperti pemahaman terhadap
diri sendiri, konsep diri, bakat, minat, kemampuan sikap, sifat dan sebagainya.
Memasuki dunia kompetensi Global di era MEA, sekolah idealnya harus mmpu menciptakan system
yang mengembangkan lingkungan asuh yang memacu siswa agar terbuka terus menerus terhadap
perkembangan. Pendidikan yang lebihmenekan hanya kepada daya nalar harus diimbangi dengan kegiatan
yang merangsang daya kreatifitas serta kecerdasan emosi. Sedini mungkin sekolah harus mampu
menerapkan prosses belajar yang mengembangkan nilai-nilai kemandirian, daya kreatif, daya inovasi, serta
kerjasama. Proses KBM selayaknya lebih mengembangkanranah kompetensi yang akan dibutuhkan dalam
dunia nyata kompetensi. Melalui kegiatan bidang akademik, non akademik, maupun bimbingan
pengembangan diri bidang psikologis, Pengembnagan aspek nalar hrus diimbangi juga dengan
pengembangan kecakapan lain seperti orientasi akan pencapaina atau daya juang.
Tiga Pilar Utama Pendidikan harus memiliki internalisasi yang sama tentang arah dan tujuan akhir
dari system pembelajaran. Ketika peraturan menteri tahun 2006 menggariskan bahwa tujuan dari
pengembangan diri adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan dan
mengekspresikan diri sesuai dengan potensi siswa, maka pihak sekolah berkewajiban menyediakan
program yang terintegrasi dan fasilitas yang mendukungnya, orangtua mencukupi dan mendukung
konsekuensinya, serta siswa dengan ikhlas dan penuh kesungguhan dan tanggung jawab mengikutinya.
Pembahasan
Guru bimbingan dan konseling disekolah merupakan tenaga pendidik memiliki peran dan fungsi:
Membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal baik dalam bidang akademik maupun
sosial pribadi, memperopleh pengalaman belajar yang bermakna sekolah, serta mengembakan akses
terhadap berbagai peluang kesempatan baik dilingkunga sekolah maupun diluar sekolah, membantu guru
memahami peserta didik, mengembangkan proses KBM yang kondusif serta menangani permasalahan
dalam proses pendidikan, membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data tentang
potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu pendidikan,
membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik dan kebutuhan
pelayanan, serta membantu orang tua memahami peserta didik tuntutan sekolah serta akses keterlibatan
orangtua dalam proses pendidikan. Untuk dapat memerankan dan memfungsikan diri secara efektif dan
efisien, maka guru bimbingan dan konseling dituntut untuk memiliki kesadaran dan komitmen etika
professional serta kemampuan mengelola program bimbingan dan konseling, khususnya kemampuan
menunjukkan keutuhan pribadi konselor dan berperilaku etik professional dalam bentuk kepemimpinan,
pengembangan jejaringan dan interaksi dinamis.
Permasalahan yang paling utama dalam bimbingan dan konseling adalah kurangnya pemahaman
tersebut dari pihak terkait. Peranan bimbingan dan konseling sering didefinisikan terlalu sempit sebagai
tempat membina siswa yang bermasalah dalam perilaku. Seorang siswa yang dipanggil untuk konseling
sekolah dia yang dimiliki masalah baik prestasi akademis maupun kejiwaan.
Guru Bimbingan dan Konseling harus terbiasa mengidentifikasi tentang tantangan bangsa masa
depan di segala bidang, selanjutnya dia analisis apa saja yang akan menjadi kesempatan dan tantangan bagi
siswanya dikemudian hari, dan terakhir dia akan tuangkan hasil analisis untuk pengembangan diri yang
harus diikuti siswa untuk menghadapi MEA.
Sebagai agen perubahan, maka dia harus memprioritaskan untuk meletakkan landasan yang kokoh
kepada guru, siswa, dan orang tua, tentantang paradigma belajar. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang
memadai, keberanian, dan keuletan yang ditunjang oleh kemampuan komunikasi serta kepribadian. Seorang
guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki program yang berkesinambungan dan variatif untuk
menanamkan paradigm belajar ini dan yakinbahwa konsep tersebut dilaksanakan dalam kesharian. Saat
paradigma belajar sudah dipahami semua pihak, selanjutnya guru Bimbingan dan Konseling harus
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membangun sistem yang memfasilitasi semua kegiatan sedang menuju kepada optimilisasi tercapainya
tujuan pembelajaran. Guru Bimbingan dan Konseling harus mampu menciptakan standar, prosedur, buku
pedoman, buku panduan, manual, format, serta formulir sebagai acuan para guru dan siswa dalam
melaksanakan program.
Potensi yang dimiliki pada para guru, orang tua, dan siswa harus mampu dikemas guru Bimbingan
dan Konseling menjadi sebuah program yang mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuannya. Guru bimbingan dan konseling harus mengetahui lebih awal tentang data siswa
dan guru. Setelah guru bimbingan dan konseling mengidentifikasi masing-masing siswa, maka
kewajibannya adalah mengembangkan segala hal yang positif yang ada pada diri siswa dan
meminimumkan hal-hal negatif. Melalui program yang telah dipersiapkan, guru bimbingan dan konseling
harus memanfaatkan potensi guru, para orang tua, bahkan para alumni untuk dapat menggali dan
mengembangkan potensi masing-masing siswa sesuai kondis psikologisnya. Sebagai integrator, dia harus
faham bahwa setiap siswa memiliki potensi dan bisa dikembangkan secara optimal sesuai dengan
kapasitasnya. Kompetensi siswa harus difasilitasi dengan suhu tanah dan lingkungan yang kondusif untuk
pertumbuhannya.
Dalam bimbingan dan konseling fungsi utama assesmen terkait dengan fungsi pemahaman individu.
Instrumen asesmen digunakan untuk mengumpulkan data berbagai informasi. Data tentang siswa dapat
dibedakan menjadi data psikologis dan nonpsikologis. Data psikologis adalah data yang terkait dengan
aspek-aspek psikologis dari siswa, seperti data tentang intelegensi dan tentang aspek-aspek kepribadian.
Sedangkan data nonpsikologis adalah data yang terkait prestasi yang diperoleh, data tentang diri, dan
tentang lingkungan.
Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling disekolah dapat dibedakan menjadi empat
kelompok data, yaitu data pribadi, data kelompok, data umum, dan data khusus. Data pribadi adalah data
atu keterangan yang menyangkut diri masing-masing siswa secara perorangan. Himpunan data pribadi
dilakukan secara terpisah untuk setiap siswa. Karena himpunan data bersifat berkelanjutan maka kerjasama
antara guru bimbingan dan konseling dengan personal yang bertugas memelihara data pribadi terdahulu
harus terjalin. Agar penambahan data pribadi tidak terlalu menggelembung maka diseleksi dan data yang
relevan saja yang tetap dipertahankan. Dalam data pribadi diungkap hal-hal: data identitas pribadi, keadaan
fisik, data keluarga, riwayat pendidikan sebelumnya, riwayat kesehatan.
Data kelompok menyangkut aspek tertentu dari sekelompok siswa, seperti gambaran menyeluruh
tentang prstasi dalam satu kelas, hasil laporan penyelenggaraan hasil belajar kelompok, penyelenggaraan
dan isi bimbingan dan konseling kelompok, dan sebagainya. Dari data kelompok itu dapat dipetik beberapa
hal yan perlu untuk digabungkan kedalam pribadi. Demikian pula sebaliknya, pengolahan data pribadi
sekelompok siswa dapat menghasilkan data kelompok untuk sejumlah karya siswa tertentu. Data atau
keterangan yang tidak secara langsung menyangkut diri siswa baik secara pribadi maupun secara kelompok.
Biasanya data ini bersumber dari luar diri siswa, seperti kesempatan memperoleh pendidikan, informasi
keadaan fisik-sosial-budaya. Himpunan data ini biasanya dihimpun tersendiri berupa kumpulan leaflet
tentang sesuatu, Data keterangan tentang anak misalnya tentang: inteligensi, bakat, kebiasaan belajar
dikelas, minat belajar, hubungan sosial.
Pengembagan relasi yang membantu dapat dilakukana jika jalinan komunikasi yang efektif.
Komunikasi merupakan prestasi tertinggi komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam pengembangan diri
siswa merupakan prestasi tertinggi manusia karena dengan komunikasi manusia dapat dapat berhubungan
antar pribadi dalam dunia. Komunikasi menciptakan hubungan antarpersonal yang membantu manusia
menjalani kehidupan, memperoleh kesuksesan dalam belajar dan bekerja, memperoleh kebahagiaan, cinta,
kebersamaan dan pengakuan dari orang lain. Pada kehidupan keseharian banyak dijalani komunikasi yang
tidak efektifsehingga tujuan tidak tercapai dan harapan tidak terpenuhi. Komunikasi dikatakan efektif
apabila: pesan dapattersampaikan dan dipahami dengan cara bahasa yang jelas, terstuktur dan tidak
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menimbulkan penafsiran yang berbeda, berlangsung dua arah, menimbulkan saling pemahaman komitmen
serta mendorong adanya relasi interpersonal yang sehat.
Kesimpulan
Konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah ahli dalam pelayanan peserta didik, sehingga harus
mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan keahliannya. Kemampuan menunjukkan kinerja yang
sesuai dengan keahliannya. Kemampuan kepemimpinan perlu dimiliki konselor atau guru pembimbing
karena konselor harus mengkoordinasikan berbagai program atau aktivitas yang terkait dengan upaya
pelayanan khususnya mengembangkan diri, minat maupun bakat siswa. Kepemimpinan yang dimiliki
konselor atau guru bimbingan dan konseling merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan peran dan
fungsi bimbingan dan konseling.
Kinerja konselor memerlukan dukungan dasar integritas dan stabilitas kepribadian serta control diri
yang baik. Dengan kata lain konselor harus mampu mengelola diri secara efektif. Contoh sebelumnya
member masukan pada orang lain atau pada siswa bagaimana mengelola diri, bakat dan minat secara
efektif. Di era MEA ini konselor harus mampu menampilkan diri sbagai pribadi yang efektif, yang
memiliki pribadi pemimpin dan komunikatif yang baik,
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Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai suatu profesi sudah mendapat pengakuan secara legal. Namun
hampir menempuh setengah abad perkembangannya, BK di Indonesia belum mendapat pengakuan
sepenuhnya. Pengakuan penuh untuk sebuah profesi dapat dicapai melalui dua cara, yaitu de facto dan de
jure. Secara de jure profesi BK sudah mendapat pengakuan resmi oleh pemerintah yang diintegrasikan dalam
wilayah pendidikan formal. Selain itu, berbagai regulasi ditetapkan untuk menyatakan BK telah memenuhi
syarat sebagai suatu profesi. Akan tetapi, selain harus memenuhi syarat suatu profesi, pengakuan penuh suatu
profesi juga harus ditinjau secara de facto. Kenyataannya, paradigma yang berkembang luas di masyarakat
masih belum menunjukkan adanya pengakuan bahwa BK penting keberadaannya. Terjadinya kondisi
semacam ini bisa jadi disebabkan karena munculnya krisis kepercayaan (trustworthiness). Menyikapi kondisi
tersebut, beberapa faktor yang menjadi dasar terciptanya kepercayaan perlu dikaji ulang, meliputi:
kompetensi, sikap, dan penampilan. Jika ditelaah secara mendalam, profesi BK telah memenuhi dua faktor,
yaitu kompetensi dan sikap. Namun, penampilan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi profesi BK.
Sebagai bahan perbandingan, dapat dilakukan dengan mendampingkan BK dan berbagai profesi lain seperti:
dokter, polisi, jaksa, dll. Keunikan yang ditampilkan dari profesi tersebut secara kasat mata adalah
penampilannya, lebih sepesifik adalah seragam atau atribut yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai
jawaban atas PR mengenai identitas profesi BK salah satunya adalah melalui penampilan konselor.
Penampilan yang dimaksud dapat dimanifestasikan dalam bentuk atribut. Atribut tersebut secara kasat mata
bisa menjadi identitas BK yang menjadikan keunikan dari profesi lainnya. Melalui kajian literatur ini,
diharapkan menjadi sebuah stimulus untuk mengungkap identitas BK masa depan.
Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling, Krisis Identitas, Profesi.

Pendahuluan
Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan suatu profesi yang terintegrasi dalam pendidikan formal.
Pengakuan tersebut sudah termaktub dalam kurikulum tahun 1975 yang menyebutkan bahwa terdapat tiga
wilayah di dalam pendidikan formal, yaitu: manajemen dan supervisi, pembelajaran, dan bimbingan dan
konseling.
Kurikulum 1975 menunjukkan bahwa perlu menggarap aspek psikologis siswa disamping ranah
kognitif yang diampu oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan (Santoso, 2009: 13-14). Oleh karena itu, BK
mendapat peran penting di dalamnya. Hal ini, didukung dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa guru BK atau konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang
sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur.
Meskipun posisi konselor dalam pendidikan disejajarkan dengan guru, namun kondisi itu tidak
meredupkan ciri khas dan keunikan konselor sebagai suatu profesi. Konselor memiliki payung organisasi
profesi tersendiri yang disebut dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). ABKIN
sebagai organisasi profesi BK terpisah dengan PGRI.
Perlu disadari juga bahwa BK memang tergolong profesi yang muda jika dibandingkan dengan
profesi lain seperti polisi, dokter, tentara, ataupun guru. Namun, BK tetap memiliki spirit untuk terus
berupaya dan berusaha mewujudkan BK sebagai suatu profesi yang diakui eksistensinya pada semua
kalangan.
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Pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi apabila telah memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan,
demikian halnya dengan BK. Menurut Uno (2010), syarat suatu profesi yaitu: keterampilan yang berdasar
pada pengetahuan teoretis, menggeluti suatu batang ilmu yg khusus, asosiasi profesi, pendidikan yang
ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institutional, lisensi, kode etik, mementingkan layanan di atas
kepentingan pribadi, status dan imbalan yang sesuai. Syarat yag disebutkan telah dipenuhi oleh BK, dengan
demikian BK bisa dikatakan dan diakui sebagai suatu profesi. Pengakuan tersebut didapatkan secara de jure
yang mana secara legal telah terbentuk berbagai regulasi sebagai payung hukum mengenai keberadaannya.
Namun kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya menyambut baik dan memandang BK dengan
segenap mata. Paradigma yang selama ini berkembang cenderung mengarah pada berbagai stigma.
Kesalahpahaman mengenai ekpektasi dan kinerja konselor sebagai penyelenggara layanan BK seperti
sebuah mindset yang telah mengakar kuat. Konselor adalah polisi sekolah, konselor bertugas menghukum
dan mendisiplinkan, konselor hanya menangani siswa yang bermasalah, dan berbagai pandangan lain yang
menciderai profesi seolah sudah terintegrasi dalam pandangan masyarakat luas dan sulit dihapuskan.
Pada dasarnya pelaksanaan BK dalam jalur pendidikan formal di Indonesia telah diatur oleh
pemerintah secara komprehensif. Pengaturan pelaksanaan yang dimaksudkan tercantum dalam buku
Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan
Formal (Depdiknas, 2008). Dalam buku tersebut, secara jelas dibahas mengenai kompetensi, sikap dasar,
konteks tugas, dan ekpektasi kinerja konselor. Ketentuan-ketentuan mengenai karakteristik profesional
konselor yang telah ditetapkan seyogianya terintegrasi dalam diri masing-masing konselor. Pada akhirnya,
berbagai stigma yang terbentuk akan luntur dan diganti dengan terbentuknya kepercayaan. Namun
sepertinya, munculnya ketetapan mengenai sejumlah karakteristik konselor tersebut belum cukup menjamin
adanya pengakuan dari masyarakat.
Lain halnya dengan berbagai profesi lain yang sudah mapan dan mendapat pengakuan baik secara de
facto maupun de jure. Profesi lain yang dimaksud seperti dokter, polisi, perawat, guru, jaksa, tentara, dan
sebagainya. Dari segi kompetensi dan keterampilan, semua masyarakat memahami bahwa dokter bertugas
untuk menyembuhkan orang sakit, polisi bertugas dalam bidang keamanan, hakim bertugas untuk
menegakkan keadilan, dst. Terlebih lagi, deretan profesi tersebut telah dilengkapi dengan atribut yang
secara kasat mata dapat menjadi karakteristik, pembeda, dan menunjukkan identitas profesinya. Atribut
tersebut secara filosofis dapat dijelaskan keterkaitannya dengan kompetensi dan keterampilan yang
dimiliki. Dengan demikian, terbukti betapa pentingnya peran penampilan untuk mendapatkan kepercayaan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Egan (2010: 37) yang mengatakan bahwa unsur yang membentuk
kepercayaan meliputi kompetensi, sikap, dan penampilan.
Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan mengenai kondisi BK di Indonesia, dapat disimpulkan
bahwa BK sedang mengalami masa krisis. Krisis dalam hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan
masyarakat yang masih memprihatinkan. Dugaan sementara yang selanjutnya terbentuk adalah pentingnya
atribut sebagai ciri khas yang membentuk identitas suatu pofesi untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat.
Terlebih lagi, pada akhir tahun 2015 masyarakat Indonesia telah masuk pada era MEA (Masyarakat
Ekonomi Asia). Hal itu menjadi perhatian baru bagi konselor untuk menyikapi berbagai tantangan yang
mungkin muncul. Namun demikian, apabila di dalam profesi tersebut pengakuan yang didapat belum
sempurna, bagaimana mungkin konselor mendapatkan citra yang baik dalam tataran internasional. Pada
akhirnya, bahasan mengenai tampilan konselor menjadi pekerjaan rumah bagi keluarga besar BK Indonesia.
Dengan demikian, melalui kajian literatur ini penulis mengajak untuk mencermati, mengkaji, dan
merenungkan solusi untuk mengungkap identitas BK masa depan.
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Pembahasan Masalah
Menurut Gladding untuk menunjukkan jatidirinya sebagai konselor adalah dengan menyebutkan, “I am
Sam Gladding, and I am a professional counselor” (ACA, 2013: 29). Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak
ada sebuah tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas profesi konselor. Ketika mengungkapkan
kalimat tersebut tentunya diimbangi dengan menunjukkan sikap, keterampilan dan kompetensi yang
kongruen dan terintegrasi dalam diri konselor.
Jika konselor Indonesia dan konselor Amerika dibandingkan, maka akan ditemukan sebuah
perbedaan. Konselor di Amerika tergolong profesi yang independen, tidak bergantung pada pemerintah.
Sedangkan di Indonesia, konselor diakui masuk dalam pendidikan formal. Maka dari itu konselor Amerika
berusaha untuk meyakinkan pada masyarakat tentang pentingnya profesi BK melalui unjuk kerjanya seperti
sikap, dan kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian meskipun tidak ada sebuah atribut ataupun
seragam khusus, masyarakat sudah percaya dan tahu kalau mereka adalah konselor.
Namun sebaliknya, di Indonesia mungkin hanya sebagian orang yang tahu akan profesi konselor.
Walaupun seorang konselor sudah berusaha menjadi seorang sosok utuh konselor dengan menerapkan
seluruh kompetensi dan menunjukkan sikap sebagai konselor, hanya segelintir orang yang tahu jika mereka
adalah konselor. Maka untuk itu perlu suatu atribut khusus yang digunakan konselor untuk menunjukkan
pada masyarakat luas bahwa konselor adalah suatu profesi.
Sosok Utuh Konselor Profesional
Sosok utuh yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah konselor yang memiliki kompetensi, sikap, dan
penampilan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Egan (2010: 37) yang menyebutkan bahwa, selain kompetensi
dan sikap, faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan pengakuan konseli terhadap konselor adalah
penampilan (self- presentation).
Seperti halnya yang dijelaskan dalam Naskah akademik oleh Depdiknas (2008), bahwa kompetensi
konselor terdiri atas dua komponen yang berbeda namun terintergrasi dalam praksis sehingga tidak dapat
dipisahkan, yaitu: kompetensi akademik dan kompetensi profesional.
Kompetensi akademik konselor profesional terdiri atas kemampuan: 1) Mengenal secara mendalam
konseli yang hendak dilayani; 2) Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam
bimbingan dan konseling; 3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbigan dan konseling yang memandirikan;
dan 4) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa konselor seyogianya menguasai ilmu BK secara teoretis dan praktis serta
memperbaharui kualitas pribadi sehingga dapat menyelenggarakan layanan BK yang optimal.
Penguasaan kompetensi profesional konselor terbentuk melalui pelatihan dalam menerapkan
kompetensi akademik dalam konteks otentik di sekolah melalui Program Pendidikan Konselor (PPK)
berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL). Upaya untuk mengasah kompetensi profesional dalam
program yang telah direncanakan adalah melalui serangkaian kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi:
observasi dalam rangka pengenalan lapangan; latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling;
latihan terbimbing (supervised pratice); latihan melalui penugasan terstruktur (self-managed practice); dan
latihan mandiri (self-initiated practice). Dengan demikian, untuk menguatkan dan memantapkan
kompetensi akademik yang telah dikuasi konselor, dilakukan rangkaian kegiatan sehingga konselor
terampil, dan pada akhirnya mencapai kompetensi profesional.
Menurut Neukrug (2012: 17-19) menyatakan bahwa konselor yang efektif harus memiliki beberapa
sikap yaitu: emphaty, genuiness, acceptence, dan wellness. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Rogers dalam
Neukrug (2012: 111) yang menyebutkan bahwa konselor harus memiliki karakteristik pribadi berupa:
ketulusan (congruence or genuineness), empati (emphatic understanding), dan penerimaan tanpa syarat
(unconditional positive regard).
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Ketulusan (congruence or genuine-ness) adalah kemampuan konselor menyatakan diri secara bebas
mendalam tanpa pura-pura. Ketulusan merujuk pada kemampuan konselor untuk menjadi dirinya sendiri,
terbuka, dan membantu sepenuh hati dan perasaan.
Empati (emphatic understanding) merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan emosi yang
sama dengan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Empati yang dimiliki dapat membuat seseorang
mengenal dan memahami emosi, pikiran serta sikap orang lain.
Penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard) adalah penerimaan total terhadap
pengalaman konseli tanpa syarat apapun. Dengan menerima tanpa syarat apapun, diharapkan konseli
merasa aman dan nyaman.
Berdasarkan pada paparan sebelumnya untuk memberikan layanan efektif, konselor perlu
menunjukkan sikap atau karakteristik pribadi. Dengan menunjukkan sikap tersebut, harapannya konseli
merasa aman, nyaman, percaya, dan menjadi terbuka dengan konselor. Sehingga sikap dan karakteristik
yang dimaksudkan dapat dijadikan sebagai identitas pribadi yang membedakan konselor dengan profesi
lainnya. Pada akhirnya, pengakuan tentang profesionalitas konselor bukan suatu hal yang mustahil untuk
didapatkan.
Berkaitan dengan pendapat Egan (2010: 37) bahwa untuk menjadi konselor yang efektif, selain harus
memiliki kompetensi dan sikap, faktor lain yang harus diperhatikan adalah penampilan (self-presentation).
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa faktor penampilan konselor menjadi unsur yang tidak dapat
diabaikan. Bagaimanapun, konselor perlu mem-perhatikan penampilannya sehingga dapat meyakinkan
konseli. Apabila dari segi penampilan saja sudah tidak menarik, bagaimana mungkin konseli dapat percaya
bahwa konselor adalah sosok yang profesional.
Penelitian Bedi dalam Egan (2010: 37) membuktikan bahwa apresiasi konseli terhadap konselor
dipengaruhi oleh penampilan konselor. Apabila konseli dapat memberikan penghargaan, maka dapat
diasumsikan bahwa pengakuan dan kepercayaan mulai terbentuk. Hal ini membuktikan bahwa cara
konselor mengemas penampilannya menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap sudut
pandang konseli.
Sebagai contoh, ketika seseorang hendak membeli obat di sebuah apotek. Pembeli mendapati bahwa
kondisi di dalam apotek tersebut sungguh memprihatinkan. Etalasenya berdebu, tulisan dalam kemasan
obat sudah pudar, penataan produk tidak rapi, ada sarang laba-laba, cahaya ruang redup, dan sirkulasi
udaranya kurang sehingga terkesan pengap. Melihat kondisi semacam ini, sudah bisa dipastikan apa yang
muncul dalam pikiran pembeli. Mungkin saja dia ragu dan sangsi terhadap kualitas obat yang dijual.
Bahkan, bisa jadi dia mengurungkan niatnya untuk membeli obat, dan mencari apotek lain.
Berdasarkan pada ilustrasi contoh di atas, apabila hal ini dikaitkan dengan konselor, untuk
mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari konseli maka konselor perlu memperhatikan penampilannya.
Rapi dan bersih setidaknya menjadi unsur dasar yang perlu diperhatikan terkait dengan penampilannya.
Pengakuan BK sebagai Profesi
Pengakuan penuh untuk sebuah profesi dapat dicapai melalui dua cara, yaitu de facto dan de jure. Secara de
jure profesi BK sudah mendapat pengakuan resmi oleh pemerintah yang diintegrasikan dalam wilayah
pendidikan formal. Selain itu, berbagai regulasi ditetapkan untuk menyatakan BK telah memenuhi syarat
sebagai suatu profesi.
Pengakuan BK sebagai suatu profesi dimulai dari diberlakukannya kurikulum tahun 1975 yang
menyebutkan bahwa BK terintegrasi dalam pendidikan formal. Kurikulum tahun 1975 yang menyebutkan
bahwa terdapat tiga wilayah di dalam pendidikan formal, yaitu: manajemen dan supervisi, pembelajaran,
dan bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2008: 11). Peran penting BK dalam ranah pendidikan formal
adalah menggarap aspek psikologis siswa.

119

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
Pengakuan tersebut dikuatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 6 yang
menyatakan bahwa guru BK atau konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan guru,
dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Meskipun posisi konselor dalam
pendidikan disejajarkan dengan guru, namun kondisi itu tidak meredupkan ciri khas dan keunikan konselor
sebagai suatu profesi. Selain konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor, bentuk pembeda dari profesi
konselor dan pendidik yang lain adalah organisasi profesi. BK memiliki ABKIN yang terpisah dari PGRI.
Selain itu, dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 telah diatur mengenai standar kualifikasi
akademik dan kompetensi konselor. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa konselor adalah lulusan
pendidikan S1 bidang Bimbingan dan Konseling dan telah mengikuti Pendidikan Profesi Konselor.
Selanjutnya terkait dengan kompetensi, dijelaskan secara lugas bahwa konselor harus memiliki kompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Terlebih lagi, dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah memantapkan konselor untuk memberikan layanan pada
jalur pendidikan formal. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara detail rambu-rambu pelaksanaan yang dapat
dijadikan sebagai pedoman bagi konselor dalam pemberian layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.
Berdasarkan pada sejumlah regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
secara legalitas pengakuan BK sebagai sebuah profesi di Indonesia sudah sangat kuat. Pengakuan tersebut
dapat menjadi payung hukum yang menjelaskan betapa kokohnya posisi BK dalam konteks jalur
pendidikan formal.
Namun demikian, selain harus memenuhi syarat suatu profesi, pengakuan penuh suatu profesi juga
harus ditinjau secara de facto. Kenyataannya, paradigma yang berkembang luas di masyarakat masih belum
menunjukkan adanya pengakuan bahwa BK penting keberadaannya. Bagi sebagaian besar masyarakat
pendidik, profesi BK sudah dikenal secara akrab. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan pandangan
masyarakat pada umumnya. Mayoritas masyarakat umum belum mengenal BK sebagai suatu profesi.
Lebih ironi, tidak sedikit dari mereka yang sama sekali belum mengenal BK.
Paradigma terhadap BK yang selama ini berkembang di masyarakat cenderung mengarah pada
berbagai stigma. Kesalahpahaman mengenai ekspektasi dan kinerja konselor sebagai penyelenggara
layanan BK seperti sebuah mindset yang telah mengakar kuat. Beberapa kesalahpahaman yang dimaksud
antara lain: 1) BK hanya menangani siswa yang nakal/ bermasalah, 2) BK sebagai polisi sekolah yang
bertugas menghukum dan mendisiplinkan siswa, 3) BK hanya sebagai pemberi nasihat, 4) Tugas BK bisa
dilakukan oleh siapa saja, dst. (Santoso, 2009: 100-104).
Terjadinya kondisi semacam itu bisa jadi disebabkan karena munculnya krisis kepercayaan
(trustworthiness). Menyikapi kondisi tersebut, beberapa faktor yang menjadi dasar terciptanya kepercayaan
perlu dikaji ulang, meliputi: kompetensi, sikap dan penampilan (Egan, 2010: 37). Jika ditelaah secara
mendalam, profesi BK telah memenuhi dua faktor, yaitu kompetensi dan sikap Namun secara khusus, BK
belum menunjukkan penampilan yang khas sebagai identitas dan pembeda profesi BK dengan profesi yang
lain. Dengan demikian, penampilan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi profesi BK
Sebagai bahan perbandingan, dapat dilakukan dengan mendampingkan BK dan berbagai profesi lain
seperti: dokter, polisi, jaksa, dll. Bertolak dari situ, dapat ditemukan keunikan yang ditampilkan dari profesi
tersebut secara kasat mata. Kenunikan yang dimaksud adalah penampilannya, lebih spesifik adalah seragam
atau atribut yang digunakan.
Oleh karena itu, sebagai jawaban atas PR mengenai identitas profesi BK salah satunya adalah melalui
penampilan konselor. Penampilan yang dimaksud dapat dimanifestasikan dalam bentuk atribut. Atribut
tersebut secara kasat mata bisa menjadi identitas BK yang menjadikan keunikan dari profesi lainnya.
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Hipotetik Tentatif Menjawab Krisis Identitas BK di Indonesia
Atribut yang ditawarkan untuk menggambarkan identitas konselor Indonesia dalam bentuk busana profesi
BK. Busana tersebut dirancang dengan memper-timbangkan berbagai filosofi yang men-dasarinya. Aspek
yang harus diperhatikan dalam rancangannya meliputi, model, warna, motif, variasi.
Rancangan model busana yang ditawarkan adalah rompi. Rompi adalah sweater tanpa lengan dengan
atau tanpa kancing di bagian depan. Seiring per-kembangan jaman, Rompi juga bisa dipakai sebagai
pelengkap berbusana yang memberikan kesan simpel dan menarik bagi pemakainya (Wakidi, B., 2014).
Adapun rancangan model rompi konselor ditampilkan dalam gambar 1.
Rompi dipilih karena menunjukkan gaya yang santai, sederhana, dan memberikan kesan yang
nonformal. Unsur nonformal tersebut digunakan agar tidak ada kesan terlalu resmi dan membuat jarak
antara konselor dan konseli. Jarak yang dimaksud merujuk pada teori konseling Gestalt tentang konsep “top
dog dan underdog” (Corey, 2009: 216). Apabila model yang digunakan terlalu resmi dikhawatirkan konseli
merasa tidak nyaman, merasa rendah diri, konselor merasa berkuasa, sehingga situasi hubungan yang
terbentuk kurang hangat. Pada akhirnya, situasi semacam itu justru akan menghambat keterbukaan diri
konseli yang kemudian berpengaruh pada keseluruhan proses layanan selanjutnya.
Selain memperhatikan model, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan busana adalah
pemilihan warna. Warna ialah suatu unsur yang sangat penting dalam memberikan respon dari orang.
Setiap warna memberikan kesan dan identitas tertentu, walaupun itu subjektif tergantung pada
pengamatnya. Warna mempunyai asosiasi dengan pribadi seseorang, memiliki kekuatan yang mampu
mempengaruhi citra orang yang melihatnya, dan mampu memberikan respon secara psikologis (David
dalam Arsyad, 2011).
Rompi didesain dengan perpaduan warna yang terdapat dalam logo konselor yaitu: warna biru dan
kuning. Warna kuning bermakna ceria, menyenangkan, dan baru. Warna kuning menggambarkan sifat
gentle, cheerful, young, the source of life, warm, dan eye catching. Sedangkan warna biru dalam psikologis
warna memberikan kesan menenangkan, mengurangi ketegangan dan ketakutan. Biru mewakili sikap
stable, optimistic, calm, prestige, classic, bonafide, dependable, dan have credibility (Rizal, M., 2015).
TAMPAK BELAKANG

TAMPAK DEPAN

Batik Kawung
Logo BK

Tulisan “Konselor
Indonesia”
Warna Biru : #367db1
Warna Kuning : #fbda01
Saku Dalam

Gambar 1. Rancangan Model Rompi Konselor

Sebelum berbicara mengenai motif, perpaduan warna juga perlu dijelaskan. Rompi didominasi oleh
warna biru pada seluruh bagiannya. Sedangkan warna kuning digunakan untuk memberikan tepian rompi.
Lebar tepian (warna kuning) sekitar 1-2 cm. Berkaitan dengan motif, dalam rancangan ini adalah
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penambahan batik pada bagian atas rompi. Lebar batik pada bagian atas sekitar 10 cm. Motif batik
ditambahkan untuk mewakili identitas Indonesia. Maka, apabila suatu ketika konselor Indonesia berelasi
dengan masyarakat Internasional, dengan segera mereka dapat mengenalinya.
Upaya untuk membuat desain menjadi lebih menarik adalah mempertimbangkan variasi. Variasi
yang dimaksud berbentuk ornamen yang ditabambahkan, yaitu: logo, tulisan “Konselor Indonesia”, dan
saku. Logo koselor diletakkan pada bagian kiri atas dari rompi. Kemudian, di bawahnya dilengkapi dengan
tulisan “Konselor Indonesia”. Sedangkan saku ditambahkan pada bagian bawah di kedua sisi rompi. Saku
tesebut disediakan untuk memfasilitasi konselor menyimpan catatan atau alat bantu rekam (misalnya: tape
recorder, buku saku, bolpoin, dll.)
Simpulan
Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebenarnya sudah diakui sebagai suatu profesi oleh Pemerintah.
Pengakuan yang dimaksud diberikan melalui sejumlah regulasi yang telah ditetapkan. Namun, pengakuan
tersebut nampaknya belum diiringi dengan pengakuan dari masyarakat luas. Sejauh ini hanya masyarakat
pendidikan yang memahami seluk-beluk dunia BK. Kondisi tersebut diasumsikan karena tidak adanya
suatu identitas khusus yang bisa menunjukkan karakteristik khas profesi BK. Bertolak dari itu melalui
artikel ilmiah ini, penulis menawarkan sebuah identitas yang bisa mewakili ciri khas konselor melalui
atribut konselor. Atribut konselor yang dimaksudkan berupa rompi konselor. Rompi tersebut di-rancang
dengan mempertimbangkan filosofis BK dan filosofis Indonesia.
Harapan kedepannya, apabila ke-percayaan dan pengakuan masyarakat luas telah dikantongi, maka
derap langkah konselor bersama seluruh warga Indonesia untuk menyongsong MEA semakin mantap.
Selain mampu menghadapi dan mengatasi sejumlah tantangan yang muncul di era MEA, adanya identitas
yang jelas diharapkan dapat membantu konselor untuk melakukan relasi dengan masyarakat Internasional.
Rekomendasi
Berdasarkan pada seluruh kajian yang telah dilakukan, perlu kiranya bagi ABKIN sebagai organisasi
profesi BK untuk menindaklanjuti solusi yang ditawarkan. Bentuk tindak lanjut yang mungkin dapat
dilakukan adalah menyelenggarakan Kongres bersama seluruh aktivis BK guna membahas krisis dan solusi
yang ditawarkan. Bahasan ditekankan pada urgensi dari atribut secara fisik yang dapat memperkuat
identitas nonfisik konselor (kompetensi dan sikap).
Tindak lanjut lain yang dapat dilakukan ABKIN adalah menyelenggarakan “sayembara” mendesain
atribut konselor. Hasil sayembara tersebut kemudian diputuskan dalam Kongres ABKIN. Desain yang
terpilih akan dijadikan sebagai atribut kesatuan konselor Indonesia.
Perlu ditekankan bahwa teknis pemberian atau penganugerahan atribut yang telah disepakati harus
benar-benar selektif. Atribut dapat diberikan ketika calon konselor telah menyelesaikan masa
pendidikannya (prajabatan), yaitu lulus S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling dan telah mengikuti
Pendidikan Profesi Konselor.
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Mulai dijalankannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 menuntut adanya percepatan perubahan
dalam segala bidang. Tuntutan yang semakin tinggi membuat masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan
perubahan yang ada. Oleh karena itu diperlukan masyarakat yang mampu berfikir inovatif dan bertindak
praktis serta tepat sasaran. Berbagai macam pendekatan konseling dapat diaplikasikan dalam era
Masyarakat Ekonomi Asean. Akan tetapi, jika ditinjau dari ciri dan tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean
maka diperlukan adanya sebuah pendekatan konseling yang lebih tepat sasaran. Model konseling singkat
berfokus solusi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan. Konseling ini tidak berkutat pada
permasalahan klien tetapi lebih pada orientasi pada solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Proses
konseling yang singkat dan tidak berbelit-belit inilah yang disuka dari klien di era MEA. Teknik-teknik yang
digunakan dalam konseling singkat berfokus solusi ini adalah exception finding question, miracle question,
scaling question, compliments, presession changes question, dan formula first session task.
Kata Kunci: Konseling singkat berfokus solusi, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pendahuluan
Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN masalah-masalah dalam kehidupan menjadi semakin
kompleks. Persaingan kerja yang ketat menuntut masyarakat untuk memiliki kualitas unggul, karena jika
tuntutan unggul itu tidak terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi budak di negeri
sendiri karena kalah bersaing dengan tenaga asing. Demikian halnya dengan konselor, konselor di
Indonesia hendaknya perlu menguasai keterampilan-keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas
layanan. Salah satu kualitas layanan yang perlu ditingkatkan adalah pemberian layanan konseling. Konselor
perlu menguasai sebuah keterampilan konseling yang efektif, tepat sasaran serta efisien dalam pemberian
waktu layanan. Selama ini proses konseling yang dilakukan oleh konselor masih terlalu rumit dan
dibutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu perlu adanya sebuah bentuk pelatihan bagi para konselor dan
calon konselor untuk bisa menguasai pendekatan konseling yang singkat. Salah satunya adalah pendekatan
konseling singkat berfokus pada solusi.
Dikatkan dengan tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean konseling singkat berfokus solusi ini dirasa
cukup efisien karena prosesnya tidak serumit pendekatan-pendekatan yang lain, konseling ini lebih
memfokuskan pada solusi daripada problem dari masalah yang dihadapi. Akan tetapi di lapangan
pendekatan ini masih belum banyak dikuasai oleh konselor maupun calon konselor. Tujuan tulisan ini
adalah untuk lebih memfamiliarkan pendekatan konseling singkat berfokus solusi ini baik di dunia
pendidikan, non pendidikan maupun bagi para calon pendidik. Seorang konselor yang hebat bukanlah
konselor yang menguasai berbagai macam pendekatan tetapi hanya di permukaan saja tetapi konselor perlu
memiliki kepakaran dalam salah satu pendekatan sehingga nantinya tidak hanya mengetahui pendektatan
konseling hanya pada bagian kulit luarnya saja tetapi perlu memahami serta mengaplikasikan hingga kulit
terdalamnya.
Pembahasan
Solution focused-brief counseling atau dalam tulisan ini disebut sebagai konseling singkat berfokus pada
solusi merupakan salah satu bentuk pendekatan postmodern. Pendekatan ini berasal dari terapi keluarga dan
dikembangkan oleh Steve de Shazer dan Kim Insoo Berg. Dalam perkembangannya, konseling singkat
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berfokus pada solusi ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan brief therapy, pendekatan behavior,
pendekatan cognitif behavior, dan sistem family therapy.
Pada era seperti sekarang ini konseling singkat berfokus pada solusi banyak dibutuhkan oleh individu
maupun lembaga-lembaga yang lebih banyak mengutamakan keefektifan dari suatu layanan. Keterampilan
konseling singkat ini perlu dikuasai oleh konselor untuk memberikan bantuan kepada klien dengan harapan
layanan yang diberikan kuantitasnya lebih banyak dan waktu yang digunakan relatif lebih sedikit.
Pendekatan ini semakin populer karena kepraktisan, efisiensi, dan keefektifan dalam pemberian
layanannya.
Pendekatan ini memandang manusia secara optimistik dan positif (Corey, 2009; Gladding, 2012).
Manusia dipandang sebagai makhluk yang sehat dan berkompeten sehingga mereka mampu membangun
solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti apapun kondisi lingkungan yang berpengaruh pada
manusia konselor yang menggunakan pendekatan ini meyakini bahwa dalam proses konseling klien mampu
mengkonstruksikan pemecahan atau solusi dari masalah hidup yang dihadapinya.
Beberapa asumsi yang mendasari pelayanan konseling singkat berfokus pada solusi dan perlu
diperhatikan oleh konselor adalah a) konseling lebih dipusatkan untuk dihasilkannya sebuah solusi daripada
masalah bagi terjadinya perubahan yang bermanfaat. b) Strategi konseling yang efektif adalah yang
menemukan dan mengubah pengecualian-pengecualian menjadi sebuah solusi. c) perubahan kecil
mengarahkan pada perubahan yang besar. d) konseli memiliki sumber-sumber yang bisa digunakan untuk
menyelesaikan masalah. e) konselor hendaknya memusatkan pada pengembangan tujuan bermakna yang
dibangun bersama antar konselor dengan konseli dengan menekankan pada apa yang diharapkan oleh
konseli bukan pada ide-ide konselor.
Aturan dasar dalam pelakasanaan konseling singkat berfokus pada solusi adalah 1) konselor
hendaknya menghindari penjelajahan atau eksplorasi masalah karena memahami penyebab dari sebuah
permasalahan tidak memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu konselor perlu
memfokuskan pada tindakan daripada penggalian masalah. 2) efisien dalam pemberian layanan konseling.
Sebagai seorang konselor yang mengaplikasikan pendekatan konseling ini hendaknya proses konseling
dilakukan secara optimal dengan jumlah ntervensi paling sedikit. 3) memusatkan pada masa sekarang dan
mendatang. Jika konseli menyadari bahwa solusi dari permasalahan yang dihadapi itu sudah ada pada
dirinya maka dapat meningkatkan rasa percaya diri pada dirinya. Jika konseli berfikir tentang apa yang
akan terjadi di masa depan dan sadar bahwa solusi tersedia maka dapat membangun keyakinan bahwa
segala sesuatu akan lebih baik.
Peroses konseling dari pendekatan konseling singkat berfokus pada solusi ini difokuskan pada
solution talk daripada problem talk. Proses konseling diorientasikan bagi peningkatan kesadaran eksepsi
terhadap pola masalah yang dialami dan pemilihan perubahan yang dilakukan secara sadar. Peningkatan
eksepsi pada pola masalahnya dapat menciptakan solusi. pemilihan proses perubahan dapat menentukan
masa depan dari konseli.
Konseling singkat berfokus pada solusi ini berbeda dengan pendekatan lainnya, ketika pendekatan
lain based on problem pendekatan ini lebih based on solution. Oleh karena itu penggunaan modalita dalam
konselingnya pun berbeda. Perbedaan tersebut dirumuskan Bill O’Connel (Palmer, 2011) pada tabel 1.
Tujuan dari konseling ini adalah tujuan yang dibawa oleh klien dengan catatan tujuan tersebut tetap
dalam norma maupun keetisan yang berlaku di masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh konselor
terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh klien adalah:
 Mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dibawa oleh klien
 Memampukan klien untuk mengenali dan membangun perkecualian-perkecualian pada masalah, yaitu
saat-saat ketika klien telah melakukan (memikirkan, merasakan) sesuatu yang mengurangi atau
membatasi dampak masalah
 Menolong klien berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik yang mereka anggap sebagai suatu solusi
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Berfokus problem
Bagaimana saya bisa membantu anda?
bisakah diceritakan masalah Anda?
Apakah problem itu gejala dari sesuatu yang lebih
dalam?
Bisakah diceritakan dengan lebih rinci problem
Anda?
Bagaimana kita memahami masalah-masalah itu dari
sudut pandang masa lalu?
Bagaimana klien melindungi diriny?
Dengan cara apa relasi antara konselor dan klien
menjadi menggambarkan relasi masa lalu?
Berapa banyak sesi yang kita butuhkan?

Berfokus solusi
Bagaimana anda tahu bahwa konseling itu bisa
membantu?
Apa yang bisa anda rubah?
Apakah kita telah mengklarifikasi isu pokok yang
ingin anda fokuskan?
Bisakah kita menemukan perkecualian-perkecualian
pada masalah?
Bagaimana keadaan masa depan tanpa problem itu?
Bagaimana kita menggunakan kualitas dan
keterampilan klien?
Bagaimana konselor bisa bekerjasama dengan klien?
apakah kita telah cukup pada tujuan?

Tabel 1. Perbedaan pendekatan konseling based on problem dan based on solution

SFBC menawarkan beberapa bentuk tujuan:
a. Mengubah cara pandang situasi atau kerangka pikir.
b. Mengubah situasi masalah dan menekan-kan pada kekuatan dan sumber daya konseli.
c. Konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan atau “ solution talk”, dari pada “problem talk”
dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar apa yang akan dihasilkan.
d. Berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara
dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki,
dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya, mereka dapat mencapai hal utama dalam
konseling.
Dalam pendekatan konseling singkat berfokus solusi ini terdapat beberapa teknik yang dapat
digunakan, antara lain exception finding question, miracle question, scaling question,
compliments,presession changes question, dan formula first session task. Teknik exception finding question
(pertanyaan penemuan pengecualian) berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang saat-saat dimana konseli
terbebas dari suatu masalah. penemuan eksepsi ini membantu konseli memperjelas kondisi perubahan,
memiliki kekuatan dan kemampuan menyelesaikan masalah, memberikan bukti nyata penyelesaian dan
membantu konseli menemukan kekuatan dirinya yang terlupakan. Misalnya “Apakah kamu pernah
menghadapai sebuah permasalahan dan saat itu kamu mampu mengatasinya?”
Teknik miracle questioning (pertanyaan keajaiban) pertanyaan yang mengarahkan konseli untuk
berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalah yang dihadapi secara ajaib terselesaikan. Teknik ini
memperjelas tujuan dan menyoroti eksepsi masalah dengan merangsang konseli untuk mengimajinasikan
suatu solusi dan memberantas hambatan dalam penyelesaian masalah serta membengun harapan terhadap
terjadinya perubahan. Misalnya konseli ditanya “bayangkan pada suatu malam saat kamu sedang tidur,
terjadi suatu keajaiban dan semua masalahmu terselesaikan. Bagaimana kamu tahu bahwa masalahmu
terpecahkan?”
Scalling question (pertanyaan berskala), ini merupakan teknik bertanya yang meminta konseli
membuat yang abstrak menjadi konkret, yang samar menjadi jelas dengan mengangkakan kekuatan,
masalah, keadaan, atau perubahan konseli. Misalnya pertanyaan konselor, “pada suatu skala dengan
rentang 1 sampai 10, dimana 1 berarti kamu tidak memiliki kendali sama sekali terhadap masalahmu dan 10
berarti kamu memiliki kendali penuh terhadap masalahmu, lalu pada rentang angka yang mana kamu akan
menempatkan dirimu dalam skala tersebut?” dan “Apa yang kamu perlukan agar kamu dapat naik dalam
skala tersebut”.
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Compliment (penghargaan/pujian) pesan tertulis yang dirancanguntuk emberikan penghargaan dan
pujian atas kelebihan, kemajuan, dan karakteristik positif bagi pencapaian tujuan konseli. Teknik ini
diberikan sebelum konseli diberi tugas menjelang akhir pertemuan konseling.
Presession change question (pertanyaan perubahan prapertemuan) ialah pertanyaan yang
dimaksudkan untuk menemukan eksepsi atau mengeksplorasi solusi yang diupayakan konseli. Tujuannya
untuk menciptakan harapan terhadap perubahan, menekan peran aktif dan tanggungjawab konseli dan
menunjukkan bahwa perubahan terjadi di luar ruang konseling. Misalnya, konselor bertanya, “Sejak
pertemuan yang lalu apakah kamu menemukan cara baru dalam melihat masalah yang kamu alami?”
Formula first session talk (formula tugas pertemuan pertama). Format tugas rumah yang diberkan
konselor kepada konseli untuk dikerjakan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Misalnya
konselor mengatakan “antara sekarang dan pertemuan yang akan datang saya berharap kamu dapat
mengamati apa yang terjadi pada hubunganmu dengan teman-teman sekelasmu yang kamu ingin terus
pelihara sehingga kamu dapat menjelaskannya kepada saya pada pertemuan yang akan datang”. Pada awal
pertemuan konseling kedua, konselor menanyakan apa yang telah diamati konseli sekaligus menanyakan
apa yang ingin terus dipelihara dalam hubungan dengan teman-temannya.
Tahapan dalam konseling singkat berfokus solusi ini hampir sama dengan pendekatan yang lain yaitu
diawali dengan pembinaan hubungan baik; proses identifikasi masalah; penetapan tujuan; merancang dan
melaksanakan intervensi; serta terminasi, evaluasi dan tindak lanjut. Letak perbedaan pendekatan ini
dengan dendekatan konseling yang lain adalah pada identifikasi masalah dan intervensi yang diberikan.
Permasalahan yang dapat ditangani dengan pendekatan ini bersifat komprehensif, artinya meskipun
pendekatan ini berkembang dari sistem family terapi tetapi tidak membatasi masalah yang ditangani dengan
pendekatan ini hanya yang terkait dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini didukung dengan penelitian
tentang konseling singkat berfokus pada solusi yang menunjukkan adanya perubahan pada self esteem
mahasiswa (Rusandi & Rachman, 2014). Mahasiswa yang memiliki self-esteem rendah merasa tidak puas
dengan dirinya, memandang hidup dan berbagai kejadian dalam hidup sebagai hal yang negatif, dan berfikir
yang tidak membangun atau merasa tidak mampu membantu diri sendiri setelah diberikan layanan
konseling singkat berfokus solusi menunjukkan adanya perubahan tingkat harga diri. Dari hasil pengujian
hipotesis diperoleh hasil bahwa konseling singkat berfokus solusi mempunyai efek pada perubahan
terapeutik untuk peningkatan harga diri (self-esteem) mahasiswa.
Selain mengatasi masalah harga diri konseling singkat berfokus pada solusi ini juga dapat digunakan
untuk mengatasi masalah verbal bullying. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2013)
tentang penanganan masalah verbal bullying pada siswa kelas 6 SD BPK Penabur Bintaro. Analisis hasil
penelitian menunjukkan penurunan perilaku verbal bullying pada siswa melalui pendekatan konseling
singkat berfokus solusi. Berdasarkan pengamatan dan percakapan dalam konseling kelompok terlihat
peningkatan pemahaman siswa tentang dan adanya keinginan siswa untuk menghentikan perilaku verbal
bullying.
Dahlan (2009) melakukan penelitian tentang pengembangan model konseling singkat berfokus pada
solusi terhadap daya psikologis mahasiswa. Daya psikologis yang diteliti terkait dengan tiga unsur yaitu (1)
pemenuhan kebutuhan, (2) kompetensi intrapersonal, dan (3) kompetensi interpersonal. Model yang
dikembangkan ini secara empirik terbukti mampu meningkatkan daya psikologis mahasiswa. Dari
penelitian ini diperoleh informasi juga bahwa konseling singkat berfokus solusi terutama diperuntukkan
orang-orang yang bersedia untuk melakukan perubahan dan berbagi solusi, bukan untuk orang-orang yang
mengikuti konseling hanya bertujuan untuk berbagi permasalahan.
Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, maka sudah selayaknya
pendekatan konseling singkat berfokus solusi ini dikembangkan dan lebih dipopulerkan di kalangan
konselor baik yang bekerja di dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan mengingat keefektifan
dan efisiensinya dalam pemberian layanan. Tertama terkait dengan mulainya era masyarakat ekonomi
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ASEAN, agar konselor Indonesia tidak kalah saing dengan konselor luar dalam pemberian layanan yang
tepat guna dan tepat sasaran.
Penutup
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean diharapkan calon konselor maupun konselor Indonesia
dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam pemberian layanan agar lebih efektif dan efisien. Salah
satu alternatif yang ditawarkan adalah dengan menguasai pendekatan konseling singkat berfokus pada
solusi yang lebih efektif dan sederhana dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam
pendekatan konseling singkat berfokus solusi ini adalah pembinaan hubungan baik; proses identifikasi
masalah; penetapan tujuan; merancang dan melaksanakan intervensi; serta terminasi, evaluasi dan tindak
lanjut. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling singkat berfokus solusi ini adalah exception finding
question, miracle question, scaling question, compliments,presession changes question, dan formula first
session task.
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Dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling hakekatnya konseli berada pada kondisi pembelajaran.
Maka dari itu, penting dikembangkan suasana bimbingan yang menantang, memotivasi dan mendorong
konseli untuk melakukan pembelajaran yang mengarah pada meaningfull learning. Untuk mencapai kondisi
ini tentu saja dibutuhkan pembelajaran dalam bimbingan yang bermakna mengintegrasikan seluruh unsur
yang terkait dalam proses bimbingan, baik guru BK, materi layanan, lingkungan maupun konseli sedemikian
rupa, sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam proses pembelajaran dalam bimbingan. Selaras dengan
tuntutan persaingan di era pasar bebas, lebih khusus MEA pelayanan bimbingan dan konseling sudah
seharusnya mampu memberdayakan konseli, agar menjadi pribadi yang bermakna dalam kehidupannya.
Pembelajaran quantum dalam bimbingan, menguraikan cara-cara yang kreatif dalam proses pembelajaran
dalam bimbingan. Pembelajaran quantum adalah penggubahan proses belajar yang meriah, menyertakan
berbagai kaitan, interaksi, dan perbedaan yang mengoptimalkan proses belajar. Interaksi-interaksi ini
mencakup unsur-unsur yang mempengaruhi pembelajaran secara efektif untuk kesuksesan siswa.
Kata Kunci: quantum, pembelajaran, bimbingan.

Pendahuluan
Masih adanya citra sebagai polisi sekolah, penceramah, penasehat di sekolah membuat peran dan fungsi
bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan secara optimal. Stigma tersebut muncul bukan tanpa alasan,
pada prakteknya banyak guru bimbingan dan konseling yang bertugas sebagai penghukum, saat siswa
melakukan kesalahan dan melangar tata tertib sekolah. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi
tersendiri pada dunia bimbingan dan konseling. Dimana seharusnya seorang pembimbing menjadi sehabat
bagi para siswa, namun sebaliknya sebagian besar siswa malah menjauhinya. Maka dari itu perlu adanya
usaha untuk merubah citra yang kurang mengenakkan tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh Astuti,
dkk (2013); Junaedi dan Hadi Warsito (2013) dalam penelitian yang telah dilakukan pada beberapa sekolah
menengah tingkat atas di Lamongan, terkait upaya pentingnya untuk membangun kinerja bimbingan dan
konseling menjadi lebih baik dan dapat mengubah adanya persepsi negatif siswa terhadap pelaksanaan
bimbingan dan konseling. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam kinerja bimbingan dan konseling,
yaitu dengan memberikan inovasi dan menggunakan media sebagai pendukung layanan bimbingan dan
konseling dalam merubah persepsi negatif siswa terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Fakta ini
jelas mengungkap bahwa terdapat hubungan dan signifikan antara kompetensi kepribadian dan kinerja
konselor dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling.
Keadaan tersebut di atas tentu memprihatinkan mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
merupakan ajang untuk mementaskan berbagai keahlian dan keterampilan generasi muda pada suatu bidang
tertentu. Dengan demikian akan tercipta kondisi persaingan yang adil dan merata. Edy (2015: 16)
menyampaikan pertanyaan mendasar untuk hal ini adalah “Apakah anak-anak kita telah dibekali dengan
keahlian dan keterampilan yang memadai?”, “Apakah mereka memiliki cukup memiliki kompetensi untuk
bersaing pada era pasar bebas, khususnya MEA?”, dan “Apakah anak-anak kita telah siap menghadapi
MEA?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya selalu menjadi dijadikan pelecut bagi para pendidik,
khususnya guru bimbingan dan konseling untuk selalu memberikan inovasi dalam setiap kegiatan
bimbingan sehingga kegiatan menjadi lebih bermakna.
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Gambar 1. Data Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasar Tingkat Pendidikan

Data tersebut di atas menggambarkan angkatan kerja yang ada di Indonesia pada setiap tahunnya.
Apabila dicermati angka yang tertera terjadi penurunan pengangguran dari Agustus 2013 sampai pada
Agustus 2014 sebesar -0,17 juta penduduk. Tingkat pengangguran ini terbesar ada pada angkatan kerja
dengan pendidikan terakhir sekolah menengah kejuruan, yaitu sebesar 11,24 persen. Berapapun angka yang
tertera pada data tersebut, yang perlu dipastikan adalah apabila anak-anak kita terseok-seok berkompetisi
dengan sesama generasi muda di Indonesia ini, bagaimana nasib generasi penerus bangsa ini berkompetisi
pada level ASEAN.
Prayitno (2012: 6) menyampaikan konsepsi bimbingan dan konseling hendaknya menghadirkan
proses pembelajaran dalam bimbingan yang menantang sehingga memotivasi dan mendorong siswa
mengarah pada meaningfull learning hendaknya selalu menjadi pijakan dalam merancang berbagai layanan
dalam bimbingan dan konseling. Kegiatan yang mampu menghadirkan kenyamanan bagi siapapun yang
mengikutinya tentu akan memberikan hasil yang lebih memuaskan. Sehingga tujuan yang hendak dicapai,
yaitu siswa-siswa yang memiliki keahlian dan keterampilan serta mampu bersaing dalam era MEA akan
terwujud. Tentu saja hal ini sejalan dengan tujuan layanan program layanan bimbingan dan konseling, yaitu
memandirikan konseli sehingga menjadi individu yang bermakna dalam kehidupannya.
Pembahasan Masalah
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan eksistensi
layanan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Sesuai dengan tujuan diberikannya layanan
bimbingan dan konseling adalah memandirikan individu agar menjadi manusia yang bermakna pada
kehidupannya. Artinya, dalam konteks menghadapi pasar era bebas program layanan bimbingan dan
konseling memiliki peluang yang besar untuk membantu konseli melejitkan potensi yang dimilikinya.
Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan proses layanan
bimbingan yang menarik, kreatif dan inovatif, yaitu penerapan pembelajaran quantum dalam bimbingan.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembelajaran quantum dalam proses bimbingan, maka perlu
diperhatikan beberapa kata kunci dan definisinya. DePorter (2007: 5-6), menyampaikan bahwa quantum
merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dalam proses bimbingan pembelajaran
quantum dapat diartikan penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada didalamnya dan di sekitar
momen bimbingan. Interaksi ini mencakup beberapa hal yang mencakup unsur-unsur bimbingan efektif
mempengaruhi kesuksesan siswa. interaksi yang muncul tersebut akan mengubah potensi dan bakat yang
dimiliki siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi diri siswa sendiri dan untuk orang-orang yang
ada di sekitarnya.
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Berikutnya adalah pemercepatan belajar, yaitu dengan meminimalkan atau apabila memungkinkan
bahkan dengan menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi proses pelaksanaan layanan
bimbingan dengan secara sengaja menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling, menyusun bahan
layanan bimbingan yang sesuai/ tepat, penyajian yang efektif, dan “keterlibatan aktif”. Fasilitasi,
memudahkan segala hal. Dengan kata lain membuat proses kegiatan layanan menjadi sesuatu hal yang
mudah atau tidak membuat rumit kegiatan layanan bimbingan.
Prinsip Utama
Pada pembelajaran quantum dalam proses bimbingan yang harus menjadi sandaran dan perlu diperhatikan
adalah prinsip “Bawalah Dunia Konseli (siswa) ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia
Konseli (siswa)”. Hal inilah yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam memberikan layanan
bimbingan. Alasan mendasar dibalik strategi, teknik, model, media pendukung dalam proses bimbingan.
Segala sesuatu yang dilakukan dalam kerangka pembelajaran quantum pada layanan bimbingan. Setiap
interaksi yang dibangun dengan konseli (siswa), setiap rancangan program layanan, dibangun atas prinsip
“bawalah dunia konseli (siswa) ke dunia kita, dan bawalah dunia kita ke dunia konseli (siswa)”.

Gambar 2. Prinsip Utama Pembelajaran Quantum dalam Bimbingan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pentingnya memasuki dunia konseli
(siswa). Dalam berbagai definisinya proses layanan bimbingan merupakan kegiatan full contact. Maka, hal
ini dapat dikatakan bahwa dalam proses bimbingan melibatkan semua aspek kepribadian individu; pikiran,
perasaan, dan bahasa tubuh, disamping juga pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelum dan persepsi di
masa mendatang. Dengan memasuki dunia konseli (siswa), maka hal ini akan memudahkan guru bimbingan
dan konseling atau konselor untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan perjalanan konseli (siswa)
menuju kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas.
Untuk mencapai semua hal tersebut di atas, selama proses pelaksanaan layanan bimbingan tentunya
guru bimbingan dan konseling dapat selalu mengaitkan dengan sebuah peristiwa, pikiran, perasaan, atau
perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, kegiatan lain dalam bidang musik, seni, rekreasi,
atau akademis konseli (siswa). Langkah berikutnya setelah kaitan tersebut terbentuk guru bimbingan dan
konseling dapat membawa konseli (siswa) ke dalam dunia guru bimbingan dan konseling dan memberikan
pemahaman tentang isi dari dunia tersebut.
Implementasi pembelajaran menggunakan metode pengajaran quantum telah berhasil meningkatkan
prestasi belajar serta meningkatkan keterampilan dan sikap positif, baik pada siswa maupun mahasiswa.
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(Bahadin & Yusuf, 2014; Rachmawati, 2012). Keberhasilan capaian dalam proses pembelajaran quantum
dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang mempengaruhinya. Aspek-aspek yang
mempengaruhi tersebut lebih jelas digambarkan pada bagan berikut.

Gambar 3. Nilai dan Keyakinan dalam Pembelajaran Quantum

Selain itu, penggunaan pembelajaran quantum dapat memberikan kontribusi positif penerimaan siswa
terhadap mata pelajaran yang dianggap sulit, khususnya matematika. Seperti kita ketahui bersama bahwa
pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap “menakutkan” bagi sebagian besar siswasiswi di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusno & Purwanto (2011) memberikan gambaran
bahwa dengan menggunakan pembelajaran quantum pada mata pelajaran matematika mampu
meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan. Demikian halnya dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Widyaningsih & Pujiastuti (2013) menunjukkan bahwa quantum learning yang diterapkan
pada mata pelajaran matematika mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh
siswa.
Data-data yang tersaji di atas memberikan gambaran bahwa begitu besar dampak yang didapatkan
dengan menerapkan pembelajaran quantum terhadap peningkatan prestasi maupun sikap positif siswa.
Tentu saja kondisi ini dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan pembelajaran quantum dalam proses
pelaksanaan layanan bimbingan dalam dunia bimbingan dan konseling. Lebih lanjut bahwa fungsi layanan
bimbingan dan konseling adalah untuk memberikan pemahaman, mengembangkan potensi, serta
memberikan penanganan permasalahan yang muncul pada diri konseli (siswa) yang berpotensi
menghambat perkembangan optimal. Tujuan ini tentu akan lebih mudah untuk dicapai apabila dalam proses
pemberian layanan menggunakan strategi yang menarik, kreatif dan inovatif.
Chatib (2014: 6) menyatakan bahwa manusia adalah makhluk cerdas, apabila mendapatkan stimuli
yang tepat tentu akan mampu mengambangkan segala potensi yang dimilikinya. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh DePorter (1991) selama pelaksanaan program SuperCamp yang menerapkan pembelajaran
quantum, pada program yang digagasnya ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada aspek-aspek
motivasi, meningkatkan prestasi, percaya diri, harga diri, dan mampu melanjutkan penggunaan
keterampilan. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran quantum menerapkan strategi pembelajaran yang
meriah dengan segala nuansanya atau dengan kata lain dapat memberikan stimuli yang tepat kepada anakanak dan remaja peserta program. Lebih lanjut pada pembelajaran quantum menyertakan segala kaitan,
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interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar (dalam proses bimbingan). Lebih jelas dapat
dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Aspek-aspek peningkatan potensi setelah mengikuti program SuperCamp menggunakan strategi
quantum teaching learning

Data ini semakin memperkuat bahwa pemberian stimuli yang tepat dalam proses pembelajaran akan
meningkatkan berbagai potensi unggul yang dimiliki oleh anak-anak dan remaja. Chatib (2015: XV),
mempertegas bahwa merancang program pendidikan, hakikatnya adalah membangun keunggulan sumber
manusia. DePorter (2007: 36-37), strategi quantum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip; segalanya
berbicara; ini bermakna bahwa segala yang ada dalam lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru
bimbingan dan konseling, dari kertas yang dibagikan kepada siswa, hingga hingga rancangan bimbingan
semuanya mengirim pesan tentang bimbingan. Segalanya bertujuan; semua yang terjadi dalam
pengguabahan yang dilakukan mempunyai tujuan. Pengalaman sebelum pemberian nama; otak manusia
berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh
karena itu, proses bimbingan lebih baik terjadi apabila konseli (siswa) telah mengalami informasi sebelum
konseli (siswa) memperoleh nama untuk apa yang konseli (siswa) pelajari. Akui setiap usaha; mempelajari
sesuatu pasti ada resikonya, dan belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat konseli
(siswa) mengambil langkah ini, konseli (siswa) patut mendapat pengakuan atas kecakapan (keterampilan)
dan kepercayaan diri yang ditunjukkan. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan; perayaan
merupakan sarapan konseli (siswa) juara. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan
meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.
Model Pembelajaran Quantum dalam Bimbingan
Mengacu pada model quantum yang dikemukakan oleh DePorter (2007: 37-38) yang mengibaratkan model
quantum ini sama dengan sebuah simfoni, yang memiliki banyak unsur yang menjadi faktor pengalaman
musik yang didapatkan. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu konteks dan isi.
Konteks, adalah latar untuk pengalaman guru bimbingan dan konseling. Konteks merupakan
keakbaran ruang orkestra itu sendiri (lingkungan), semangat konduktor dan para pemain musiknya
(suasana), keseimbangan instrument dan musisi dalam bekerja sama (landasan), dan interpretasi sang
maestro terhadap lembaran musik (rancangan). Unsur-unsur ini berpadu padan menciptakan pengalaman
bermusik yang menyeluruh.
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Johnson (2014: 67) mempertegas bagian ini dengan menyampaikan bahwa: “pembelajaran dengan
strategi kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa
melihat makna di dalam materi akademik yang siswa pelajari dengan menghubungkan subjek-subjek
akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian siswa, yaitu dengan konteks keadaan probadi,
sosial dan budaya siswa. untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi delapan komponen
berikut: membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti,
melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerja sama, berpikir kritis dan kreatif,
membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan
penilaian yang autentik”.

Lebih jelas delapan komponen pada bagian konteks dapat dilihat pada gambar di berikut ini:

Gambar 4. Delapan Komponen Bagian Konteks dalam Pembelajaran Quantum

Pada bagian isi, diibaratkan lembaran musik sebagai isi, not-not nyata pada sebuah halaman, yang
lebih dari sekedar not-not pada sebuah halaman. Salah satu unsur isi adalah bagaimana tiap frase music
dimainkan (disajikan). Isi termasuk juga meliputi fasilitasi ahli sang maestro terhadap orkestra,
memanfaatkan bakat setiap pemain musik dan potensi setiap instrumen.
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membutuhkan pribadi-pribadi yang unggul untuk siap
berkompetisi mengarungi tantangan yang ada. Mengingat hal tersebut Chatib (2014: 7), menjelaskan bahwa
kemampuan manusia seluas samudera. Jadi usaha pendidikan yang dibangun atau lebih khusus usaha
bimbingan yang dilakukan seharusnya untuk mengembangkan potensi besar ini, bukan malah untuk
menyempitkan atau bahkan mengkerdilkannya. Dalam ilmu psikologi perkembangan terdapat tiga
perkembangan manusia, yaitu psikoafektif, psikomotorik, dan psikokognitif. Berdasarkan tiga
perkembangan manusia inilah yang memunculkan tiga ranah kemampuan manusia, yaitu:
a) Psiko-afektif, respons atau perasaan yang dimiliki individu terhadap sesuatu. Secara umum perasaan
adalah suasana hati yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak, baik atau buruk.
Lebih jauh, afektif dapat diartikan sebagai perilaku atau akhlak individu terhadap lingkungannya.
Dengan kata lain, perilaku atau akhlak yang baik individu saat berinteraksi dengan lingkungannya
ataupun dengan diri sendiri adalah sebuah kemampuan.
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b) Psiko-motoril, perkembangan tubuh atau jasmani setiap individu akan aktifitas dirinya terhadap sesuatu
atau menghasilkan suatu karya (produk). Lebih lanjut, psikomotorik dapat diartikan sebagai
kemampuan individu untuk menampilkan diri tentang sesuatu atau kemampuan menghasilkan suatu
karya (produk) sesederhana apapun bentuknya; misalnya tampil presentasi, membaca puisi, menyanyi,
menari, ataupun olahraga yang disukainya. Kemampuan membuat gambar, membuat kerajinan tangan,
ataupun membuat produk itulah berbagai kemampuan psikomotorik.
c) Psiko-kognitif, perkembangan yang terjadi dalam bentuk pengenalan, pengertian, dan pemahaman
melalui pengamatan, pendengaran, dan berpikir. Lebih jauh, kognitif merupakan kemampuan olah pikir
individu untuk mengenali, menganalisis sesuatu, dan pada akhirnya mampu menyelesaikan masalahnya
sendiri. Seharusnya kemampuan kognitif ini tidak terbatas pada kemampuan individu mengerjakan
soal-soal tes di atas kertas, namun lebih cenderung pada menyelesaikan soal-soal dalam bentuk masalah
yang realistis dengan kemampuan berpikirnya.
Chatib (2007: 177-178), sumber kecerdasan individu ditentukan oleh tiga hal, yaitu: genetis, asupan
makanan, dan lingkungan. Pada umumnya ketiga sumber kekuatan kecerdasan individu tersebut akan
bermuara di sekolah. Sekolah bertanggung jawab secara moral dalam melejitkan kemampuan dan potensi
unggul siswa-siswinya. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing, jadi sekolah hendaknya seperti
detektif yang berusaha untuk menyelidiki minat, bakat, dan kecerdasan siswa-siswinya. Lebih khusus
dalam dunia bimbingan dan konseling momentum kemunculan kecerdasan, kemampuan ataupun potensi
konseli (siswa) hendaknya tercatat, terekam, difasilitasi, dirangsang, dipacu, dan dihargai, yang semuanya
tertulis dalam bentuk penilaian proses up date (penilaian autentik). Semuanya itu akan terwujud tentu saja
melalui pembelajaran quantum yang diterapkan dalam layanan bimbingan. Hal ini dilakukan untuk
mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana era ini “hanya”
dimiliki oleh generasi yang berkualitas dan siap mengarungi iklim kompetisi tinggi.
Simpulan
Pasar bebas merupakan ajang persaingan kualitas, begitu juga pada momentum Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan talent pada setiap manusia untuk
dikembangkan dan pada akhirnya akan menjadi jalan hidupnya kelak. Setiap individu diberikan potensi
ataupun kemampuan untuk mewarnai kehidupan dunia ini, agar kehidupan individu yang bersangkutan
lebih bermakna.
Untuk mengembangkan potensi ataupun kemampuan individu ini diperlukan strategi pembimbingan
ataupun pembelajaran yang tepat sesuai dengan dimensi kemanusiaan manusia. Maka dari itu strategi
pembelajaran quantum dalam bimbingan dapat digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan
ataupun potensi konseli (siswa). Hal ini didasarkan pada hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan
pada beberapa tempat yang menggambarkan bahwa strategi quantum dapat meningkatkan prestasi, percaya
diri, dan sikap positif konseli (siswa).
Pembelajaran quantum dalam bimbingan dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip utama
“Bawalah dunia ke dunia konseli (siswa) ke dunia guru bimbingan dan konseling dan bawalah dunia
guru bimbingan dan konseling ke dunia konseli (siswa)”. Proses layanan ini diberikan dengan
memperhatikan berbagai nilai-nilai dan keyakinan yang mendukung tercapainya tujuan layanan bimbingan,
yaitu sumber layanan dan lingkungan layanan yang mendukung. Hal ini untuk melejitkan kemampuan
ataupun potensi individu yang terbagi dalam tiga ranah; psikoafektif, psikomotorik, dan psikokognitif.
Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka beberapa rekomendasi yang dapat
diajukan sebagai berikut:
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a) Bagi sekolah
Sekolah memberikan kesempatan kepada guru bimbingan dan konseling untuk senantiasa
mengembangkan diri dengan memberikan ijin mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang profesi.
Pengembangan diri ini akan berdampak pada kualitas layanan bimbingan dan konseling yang semakin
hari akan semakin meningkat. Guru bimbingan dan konseling akan semakin kreatif dan inovatif dalam
merancang program layanan bimbingan dan konseling.
b) Bagi guru bimbingan dan konseling
Guru bimbingan dan konseling senantiasa terbuka terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan
dalam pendidikan, khususnya dalam dunia bimbingan dan konseling. Khususnya strategi pembelajaran
quantum dalam bimbingan, ini akan meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam
merancang, melaksanakan, mengevaluasi proses layanan dengan tepat sesuai dengan dimensi
kemanusiaan konseli (siswa).
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Dalam beberapa bulan terakhir, sering terdapat berita yang mengulas kecelakaan, kebakaran rumah, dan
berbagai jenis peristiwa bencana alam, seperti kebakaran hutan. Akibat dari peristiwa bencana alam ini,
khususnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Korban yang
selamat dari peristiwa bencana kabut asap lamban laun akan mengalami traumatik dan stres pasca ditinggal
anggota keluarga yang menjadi korban dari kabut asap akibat mengalami gangguan infeksi saluran
pernafasan akut (ISPA). Para bantuan yang terdiri dari dokter, konselor dan psikolog ikut membantu korban
pasca trauma korban bencana alam kabut asap dengan cara memberikan konseling krisis. Konseling krisis
dapat membantu individu dalam mengatasi situasi hidup, seperti menerima kepergian orang yang dicintai
akibat kekurangan udara bersih atau banyaknya karbondioksida yang masuk dalam tubuh dan kehilangan air
bersih.
Kata Kunci: Konseling krisis, Trauma, Peristiwa Kabut Asap.

Pendahuluan
Masalah kabut asap yang melanda sejumlah propinsi di Indonesia, bahkan menyebar hingga negara
tetangga, kian hari penyelesaian menjadi semakin kabur. Negara sebenarnya sudah cukup tanggap dalam
penanganan bencana. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana
(dalam UU No 24 Tahun 2007) ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non-alam, atau
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis yang lambat laun akan mengalami traumatik atau stres.
Stres merupakan kondisi psikofisik yang ada dalam diri setiap orang. Artinya stres dialami oleh
setiap orang, tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan atau status sosial ekonomi. Stres bisa
dialami oleh bayi, anak, remaja maupun orang dewasa, bahkan stres juga dialami makhluk hidup lainnya.
Stres yang dialami para korban bencana kabut asap, antaranya dapat menyebabkan rangsangan pada
saluran napas sehingga mencetuskan alergi. Orang yang sudah terkena asma bisa muncul serangan asma
lebih sering, demikian juga yang menderita rhinitis alergi. Partikel berbahaya dalam kabut asap juga akan
merusak mekanisme pertahanan alami disaluran pernapasan. Dalam saluran napas ada sistem kompleks
yang tugasnya menyapu kotoran, debu, atau kuman. Asap akan merusak silia dalam saluran napas sehingga
sistem pertahanan tubuh di saluran napas turun.
Dalam jangka panjang, rusaknya pusat pertahanan alami saluran napas ini akan mempermudah
masuknya kuman, akibatnya daya tahan tubuh lebih lemah, kalau ada kuman yang berbahaya, seperti:
kuman TBC yang tadinya bisa dilemahkan akan tetapi menjadi mudah masuk. Orang yang punya kebiasaan
merokok, mekanisme pertahanan di saluran napas juga mudah sakit, karena mekanisme pertahanan tubuh
tidak bagus lagi dan akhirnya lebih rentan terkena penyakit. Jika kabut asap berlangsung selama
berminggu-minggu, maka bisa menurunkan fungsi paru serta efeknya bisa menyebabkan batuk kronis,
penyempitan saluran napas, (khususnya di Riau dan Jambi), yang saat ini sudah ditemukan ribuan kasus
ISPA atau bahkan bisa memicu asma pada orang yang sebelumnya tidak punya riwayat penyakit ISPA
hingga bisa menyebabkan kematian.
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Dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap bukan hanya secara fisik akan tetapi psikis, salah satunya
dampak kabut asap secara psikis berupa stres. Stres karena terbatasnya ruang gerak, seperti dikatakan
praktisi kesehatan, kabut asap yang dihirup membawa racun, yang bisa merusak sel-sel organ tubuh. Dalam
jangka pendek, racun tersebut menyebabkan penyakit ISPA, sakit tenggorkan dan berbagai penyakit lain
Akibatnya, selain korban bencana yang tidak tertangani dengan baik, masyarakat di luar daerah bencana
yang ingin menolong, keluarga yang mencemaskan keselamatan anggota keluarga serta termasuk pihakpihak berkepentingan seperti Badan Penanggunalan Bencana mengalami ketidakpastian yang
mengkhawatirkan dan berkesulitan dalam akses membantu korban, baik akses darat, laut, udara seperti:
bencana kabut asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, mempersulit tim penanggulangan karena
kabut asap tidak memungkinkan pesawat untuk terbang.
Stres dapat berpengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif, mendorong orang untuk
membangkitkan kesadaran dan menghasilkan pengalaman baru. Pengaruh negatif, menimbulkan perasaan
tidak nyaman, tidak percaya diri, penolakan, marah, depresi, memicu sakit kepala, sakit perut, insomnia,
tekanan darah tinggi atau stroke. Stres pada anak yang berkepanjangan akan berpengaruh negatif pada
pertumbuhan kepribadian, yaitu kurang percaya diri dan takut melakukan sesuatu.
Berbagai jenis peristiwa yang dialami oleh para korban bencana kabut asap ini akan membuat korban
menjadi stres. Stres yang berasal dari bahasa latin strictus Menurut Hooke (2008:75) bahwa konsep stress
didasarkan pada prinsip mekanika dari beban (tenaga eksternal), stress (daerah yang mendapatkan tenaga),
dan ketegangan (strain, kerusakan sebagai hasil beban dan stress). Kejadian atau peristiwa yang dianggap
mengancam atau merugikan dengan sendirinya akan menghasilkan perasaan tertekan yang disebut dengan
stressor. Jenis stressor yang terjadi misal adalah kejadian kehancuran tiba-tiba seperti gempa bumi,
perubahan penting dalam kehidupan seperti kehilangan orang yang dicintai, serta pengalaman dalam
lingkungan kronik seperti menderita penyakit kanker. Lazarus (dalam Hasan 2008:77) memberikan definisi
stres yang mencakup berbagai faktor yang terdiri dari stimulus, tanggapan, penilaian kognitif terhadap
ancaman, gaya pertahanan (coping style), perlindungan psikologis dan situasi sosial. Lazarus menambahkan
bahwa ancaman (threat) merupakan kata kunci dari stres.
Dalam pengertian umum, stres terjadi apabila seseorang dihadapkan pada ancaman kesehatan fisik
maupun psikologis. Sumber pristiwanya dinamakan stressor dan reaksi orang terhadap peristiwa tersebut
dinamakan respon stres. Orang yang sedang mengalami masalah akan merasa rendah diri, tidak berdaya,
pesimis, frustrasi, stres dan berada pada keadaan krisis. Dalam menghadapi hal ini sering terjadi situasi
krisis. Sewaktu mendengar kata krisis akan terlintas dalam pikiran orang berbagai keadaan yang mungkin
dialami atau dirasakan orang yang mengalaminya berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, atau
pengalaman orang lain yang pernah didengar atau dilihatnya. Dalam keadaan krisis orang akan merasa
panik, tidak berdaya, ketakutan, seram, butuh bantuan, tidak bisa menghadapi situasi, tidak tahu apa yang
harus dilakukan, ingin melakukan sesuatu secepatnya, bila tidak bisa bertindak cepat akan terjadi bencana
yang lebih besar, dan semakin panik.
Diperkuat dari Kaplan (2010:71) menyatakan bahwa kriteria diagnostik untuk gangguan stress
pascatraumatik adalah orang yang mengalami, menyaksikan atau dihadapkan dengan kejadian, berupa
ancaman kematian atau kematian yang sesungguhnya atau cidera yang serius, atau ancaman kepada
integritas fisik diri sendiri atau orang lain. Respon orang tersebut berupa takut yang kuat, rasa tidak berdaya
atau horor. Orang yang selamat dari trauma biasanya tidak dapat menggunakan keadaan emosional internal
sebagai tanda danmengalami gejala psikosomatik, bahkan mereka tidak mampu menenangkan dirinya jika
dalam kondisi stres.
Kehilangan orang yang dicintai merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu
dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan
mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Duka cita dilihat sebagai suatu keadaan yang
dinamis dan selalu berubah-ubah. Duka cita tidak berbanding lurus dengan keadaan emosi, pikiran maupun
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perilaku seseorang. Duka cita adalah suatu proses yang ditandai dengan beberapa tahapan atau bagian dari
aktivitas untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: menolak (denial), marah (anger), tawar-menawar
(bargaining), depresi (depression), dan menerima (acceptance). Pekerjaan duka cita terdiri dari berbagai
tugas yang dihubungkan dengan situasi ketika seseorang melewati dampak dan efek dari perasaan
kehilangan yang telah dialaminya. Duka cita berpotensi untuk berlangsung tanpa batas waktu.
Sebagian korban selamat dari bencana alam kemungkinan besar akan memunculkan pertahanan diri
dengan tujuan untuk melindungi diri dari ancaman atau sesuatu yang membahayakan. Salah satu pertahanan
diri yang muncul dalam bentuk penyangkalan atau denial. Penyangkalan atau denial digunakan untuk
mekanisme pertahanan psikologis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud (dalam Corey, 2005:254),
dimana seseorang dihadapkan dengan fakta yang terlalu tidak nyaman untuk menerima dan menolak,
sebagai gantinya, bersikeras bahwa itu tidak benar dan orang yang dicintainya masih hidup meskipun
berlimpah bukti.
Ketika hal diatas terjadi dan tidak mendapatkan pertolongan, baik psikis maupun mental, akan
berdampak secara psikologis bagi mereka keluarga yang kehilangan orang tercinta. Mereka akan
mengalami trauma. Di sini, fungsi konseling krisis diperlukan saat melakukan rehabilitasi pada korban yang
mengalami trauma akibat bencana dan upaya untuk mengembalikan kondisi sosial dan psikologis seperti
sediakala.
Bantuan konselor atau psikolog secara umum bertujuan sebagai tempat untuk menyalurkan apapun
emosi yang dirasakan para korban bencana alam terutama bagi mereka yang selamat, dalam menghadapi
bencana itu sendiri atau ada juga kenyataan bahwa kehilangan orang-orang tercinta dan memulihkan
kondisi diri akibat trauma. Bantuan konselor atau psikolog yang diberikan kepada klien menggunakan
konseling krisis.
Krisis dapat diartikan sebagai suatu keadaan disorganisasi, di mana konseli menghadapi frustasi
dalam upaya mencapai tujuan penting hidupnya atau mengalami gangguan dalam perjalanan hidup dan hal
tersebut ditanggapi dengan stres. Situasi itu sering memerlukan respon khusus dari konselor guna
membantu konseli yang tak berdaya. Aktivitas konselor dalam mengatasi situasi krisis ialah dengan
intervensi langsung atau campur tangan, dukungan dan konseling individu atau referal ke klinik atau
lembaga yang layak.
Korban kabut asap, khususnya anak-anak, diungsikan di rumah singgah. Selain taman bermain, anak
disediakan obat-obatan dan tenaga medis. Pemberian bantuan dari konselor maupun psikolog dapat juga
menggunakan media atau terapi yang dapat digunakan untuk menghilangkan trauma, stres salah satunya
dengan cara terapi bermain. Salah satu yang sudah dilakukan di Palembang adalah anak-anak korban kabut
asap di rehab di rumah singgah. Anak-anak ini menggunakan berbagai fasilitas bermain seperti kolam
mandi bola, perosotan, dan beberapa unit sepeda roda tiga dengan didampingi orang tua dan beberapa
sukarelawan. Arena juga dilengkapi buku cerita dan mewarnai serta alat permainan bongkar pasang.
Penyediaan fasilitas bermain merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana dari sisi psikologis.
Penyediaan fasilitas bermain ada caranya sendiri dan disesuaikan dengan usia atau untuk anak akan lebih
mudah dengan mengajak bermain, sementara bagi orangtua dengan konseling. (http://news.okezone.com/
read/2015/10/31/340/1241163/anak-anak-korban-asap-direhab-di-rumah-singgah)
Pasca Trauma Korban Bencana Kabut Asap
Herlambang (dalam Irawan, 2015:1) menyatakan bencana kabut asap yang terjadi bukan sebuah bencana
alam, melainkan karena kesengajaan (human intention), adalah simpulan dari persepsi yang disampaikan
melalui media. Faktor-faktor penyebab terjadinya kabut asap adalah (a). karena adanya pembakaran lahan
di sejumlah wilayah, musim kemarau adalah musim yang cocok untuk melakukan pembakaran dan tidak
ada kesadaran bagi pelaku pembakaran hutan, (b). Dua puluh persen emisi gas rumah kaca (GRK) yang
memicu perubahan iklim ekstrim di Indonesia yang diperkirakan memiliki luas gambut mencapai 20,6 juta
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hectare atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan. Luas lahan gambut di Indonesia terluas ketiga di dunia
dan sebagian besar berada di bagian pesisir dataran rendah Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua (Basa,
2015; Maas, 2015).
Titik api kebakaran hutan yang terjadi saat ini terdapat di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan merupakan wilayah dengan titik api
terbanyak (Berdasarkan data Badan Nasional Penaggulangan Bencana, pada Sabtu (5/9/2015) terdapat 224
hotspot (titik panas) di daerah itu.
Kabut asap menimbulkan berbagai akibat, seperti mengganggu stabilitas nasional serta memiliki
dampak sosial berupa terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah dan mengganggu jadwal
penerbangan (Pusfatja, 2015). Akibat kabut asap menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, selama
Agustus-Oktober 2015, sudah lebih 26 ribu warga Palembang terserang ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan
Atas) dan banyak mengalami kematian (Purwantoro, 2015).
Kebakaran hutan luas yang terjadi akibat pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan
menyebabkan kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Riau. Kabut asap dapat mengakibatkan
menurunnya kualitas udara sampai dengan tingkat berbahaya. Buruknya kualitas udara menyebabkan
banyak masyarakat yang terkena penyakit terkait kabut asap. Korban meninggal dunia akibat penyakit
asma, ada pula penyakit mata, kulit, ISPA dan banyak lagi kasus lainnya.
Berbagai jenis peristiwa bencana yang dialami oleh korban bencana, khususnya bencana kabut asap
dapat membuat mereka stres dan trauma, bahkan korban bencana kabut asap akan mengalami kecemasan
atau ketakutan dan kurang mampu berkonsentrasi serta mengalami gangguan kesehatan yang akut. Hal
tersebut sesuai fakta dari para peneliti di American Institude Of Stress (Pomerantz, 2013:553) yang
memperkirakan 75-90% dari seluruh kunjungan ke penyedia pelayanan kesehatan merupakan hasil
gangguan terkait stres dan bahwa mereka yang stres enam kali lebih berkemungkinan untuk dibawa ke
rumah sakit karena sakit fisik dibandingkan mereka yang tidak stres. Dampak langsung dari kebakaran
hutan, antara lain: (1). Timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat, (2).
Berkurangnya efesiensi kerja, karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah dan kantor
akan diliburkan, (3). Terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara, (4). Timbulnya persoalan
internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada
masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (transboundary haze
pollution) ke wilayah negara tetangga, seperti: Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand.
Pembakaran hutan dan lahan selama ini merefleksikan bahwa praktek ini dilakukan secara sengaja
dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Fakta
lapangan menunjukkan bahwa kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah telah dibersihkan melalui
proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan perkebunan. Artinya kebakaran hutan
secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan yang ditujukan untuk melakukan pembersihan
lahan.
Maraknya pembakaran hutan hutan dan lahan setidaknya juga dipengaruhi oleh: (1). Pembangunan
industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman sebagai bahan baku, (2). Besarnya
peluang yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi
perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan perkebunan kayu (HTI), (3). Penegakan
hukum yang lamban merespon tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan meskipun instrumen
hukumnya melarang hal tersebut.
Dapat dikatakan bahwa sudut pandang masing-masing korban bencana kabut asap atau cara
menghadapi peristiwa dan dukungan sosial dari berbagai kalangan sangat berpengaruh pada reaksi yang
akan ditunjukkan para korban bencana kabut asap.
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Konseling Krisis
Konseling krisis yaitu suatu keadaan disorganisasi dimana klien menghadapi frustasi dalam upaya
mencapai tujuan penting hidupnya atau mengalami gangguan dalam perjalanan hidup dan hal itu
ditanggapinya dengan stress (Mappiare, 2008). Wright (2009:11) menyatakan suatu krisis dapat disebabkan
oleh satu atau beberapa faktor. Krisis juga merupakan suatu masalah yang terlalu besar, misal: kematian
pada seseorang.
Belkin (dalam Mappiare, 2008) jenis-jenis masalah yang mengandung krisis antara lain: (1).
Kehilangan orang yang dicintai, (2). Kecanduan yang mendatangkan krisis, (3). Ketidakmampuan
mengatasi situasi hidup, (4). Krisis keluarga, (5). Ketegangan pribadi dengan orang yang dicintai atau
sahabat karib, (6). Masalah percobaan bunuh diri, (7). Kehamilan tak dikehendaki, (8). Kehilangan
pekerjaan, (9). Perceraian, (10). Saat opname di rumah sakit, dan lain sebagainya.
Krisis sering menimpa manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Penyebab krisis antara lain
karena: (1) Bencana alam, (2) Kecelakaan, (3) Penyakit, (4) Emosi, (5) Tidak berfungsinya hubungan
sosial, (6) Tahap perkembangan, (7) Tidak dapat meraih sesuatu yang diinginkan, (8) Ditimpa kesulitan,
dan (9) Kehilangan seseorang atau sesuatu yang dicintai.
Konseling krisis merupakan pelayanan bantuan kepada klien yang sedang mengalami krisis untuk
menghimpun berbagai sumber “energi” yang ada di sekitarnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk
pemecahan masalah ketidakamanan di kehidupannya, baik di dunia atau akhirat. Dalam keadaan krisis,
orang akan merasa panik, tidak berdaya, ketakutan, seram, butuh bantuan, tidak bisa menghadapi situasi,
tidak tahu apa yang harus dilakukan, ingin melakukan sesuatu secepatnya, bila tidak bisa bertindak cepat
akan terjadi bencana yang lebih besar, dan semakin panik.
Berdasarkan sifat situasi krisis kenselor perlu menerima situasi dan menciptakan keseimbangan
pribadi dan penguasaan diri. Tipe sifat dasar ini dapat meredahkan kecemasan klien, serta menunjukan
tanggung jawab konselor kepada klien. Aktivitas lain konselor dalam mengatasi situasi krisis adalah ke
klinik atau lembaga yang layak.
Tujuan konseling krisis menurut Echterling, dkk (2005) adalah untuk mengembangkan kemampuan
individu yang mengalami krisis sehingga memiliki pemahaman yang positif terhadap masalah dan memiliki
kemampuan mengatasinya. Proses yang dilalui selama konseling krisis, meliputi: (a). Pemahaman terhadap
perasaan dan pikiran seseorang yang mengalami krisis, (b). Konselor menunjukkan sejumlah alternatif
solusi beserta konsekwensinya disertai dengan kesepakatan mengenai solusi yang dipilih, (c). Melakukan
evaluasi terhadap pilihan solusi yang dilakukan seseorang yang mengalami krisis, (d). Menerapkan hasil
evaluasi dan pilihan solusi untuk mengatasi krisis yang dihadapi.
Secara ideal, dalam membantu korban kabut asap yang mengalami krisis, konselor diharapkan
bekerjasama dengan pekerja sosial, psikolog, atau administrator dalam membangun sebuah tim manajemen
krisis yang efektif. Guru BK atau konselor dalam menjalankan perannya diharapkan mampu meningkatkan
kepekaan, cepat merespon, cepat bertindak, meningkatkan afeksi, kognisi, tingkah laku, menanamkan
keikhlasan, dan kesediaan memfasilitasi perkembangan individu, khususnya para korban kabut asap.
Penutup
Permasalahan yang dialami masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah yang tidak dapat
diabaikan begitu saja. Masalah kabut asap mengingatkan masyarakat pada posisi krisis, baik secara
stabilitas nasional serta dapat menimbulkan dampak sosial, berupa: terganggunya aktivitas belajar mengajar
di sekolah, mengganggu jadwal penerbangan, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan
yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan
pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) ke wilayah negara tetangga. Kondisi yang
rentan dapat memungkinkan masyarakat untuk menghadapi suatu ketidakberdayaan dan
ketidakseimbangan.
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Guru BK atau konselor dalam menjalankan perannya diharapkan mampu meningkatkan kepekaan,
cepat merespon, cepat bertindak, meningkatkan afeksi, kognisi, tingkah laku, menanamkan keikhlasan, dan
kesediaan memfasilitasi perkembangan individu, khususnya para korban kabut asap. Peran guru
BK/konselor dalam penanganan krisis tidak lepas dari tugas, standar kualifikasi dan kompetensi. Guru BK
atau Konselor memiliki tugas, tanggungjawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan
konseling terhadap peserta didik. Guru BK atau Konselor memiliki peran besar dalam pemulihan kondisi
psikologis para korban kabut asap. Peran Guru BK atau Konselor perlu diberdayakan dalam
mengembangkan konseling krisis.
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Teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh elemen masyarakan tidak terkecuali remaja.
Kondisi tersebut memberikan peluang bagi para remaja dalam melakukan tindak pelanggaran, termasuk
cyberbullying, melalui media komunikasi dan informasi. Walaupun dampak cyberbullying tidak terlihat secara
fisik akan tetapi faktanya ditemukan bahwa korban bully berisiko mengalami depresi, stress, dan menurunnya
kompetensi akademik dan sebagainya. Oleh karena itu pada rancangan penelitian ini akan dipaparkan
mengenai variabel-variabel prediktor yang berpotensi memicu pelaku cyberbullying melakukan cyberbullying.
Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teori yang mampu menjelaskan perilaku secara
komprehensif. Berdasarkan TPB ditemukan model konseptual antara perilaku cyberbullying, sikap terhadap
cyberbullying, dan empati. Mengacu penelitian sebelumnya ketiga variabel tersebut dinyatakan memiliki
keterkaitan satu sama lain. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan dasar untuk
mengetahui interaksi antara sikap, empati, dan perilaku cyberbullying dan mengetahui kekuatan sikap untuk
memediasi empati dan cyberbullying. Sehingga pada akhirnya dapat ditentukan model intervensi yang tepat
untuk mengatasi cyberbullying.
Kata Kunci: perilaku cyberbullying, empati, dan sikap terhadap perilaku cyberbullying.

Pendahuluan
Pada saat ini media berbasis Information and Communications Technology (ICT) semakin berkembang,
seperti blog, media sosial, jejaring sosial, chat room, dan personalized communication (SMS dan email).
Salah satu pengguna media berbasis ICT terbesar adalah remaja. Sejak 2006 sampai September 2009, 93%
remaja Amerika dengan rentang usia 12-17 tahun menggunakan media berbasis ICT secara aktif (Lenhart
dkk., 2009: 1).
Begitu pula di Indonesia juga menunjukkan angka tinggi dalam penggunaan ICT pada remaja.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) menemukan 98% anak-anak dan remaja di
Indonesia sudah mengetahui internet, dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet aktif
(KEMKOMINFO, 2014). Media berbasis ICT memiliki kontribusi positif bagi remaja, akan tetapi juga
memiliki “sisi gelap”, yaitu semakin berkembang pesatnya berbagai bentuk pelanggaran dan kerugian.
Salah satu bentuk pelanggaran dan kerugian melalui media berbasis ICT adalah cyberbullying.
Cyberbullying menjadi pilihan bagi “generasi cyberimmersion” untuk melakukan kekerasan /
bulllying dan telah menjadi isu global pada saat ini. Menurut World Health Organisation (WHO) (2002)
prevelensi cyberbullying di beberapa negara pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) secara konsisten diperoleh range 10%-27%. Temuan survei lain menunjukkan
bahwa 11% dari remaja terlibat dalam cyberbullying secara berkala, 47% telah menyaksikan cyberbullying,
dan 29% melaporkan menjadi korban cyberbullying (Patchin & Hinduja, 2006).
Sedangkan di Indonesia, 13 % remaja telah menjadi korban selama tiga bulan sebelumnya, yang
diterjemahkan ke dalam ribuan remaja (UNICEF, 2014). Selain memiliki prevelensi yang tinggi,
cyberbullying terbukti dapat memicu: stres (Faryadi, 2011), menurunnya performansi akademik (Faryadi,
2011; Schneider, 2012), marah dan sedih (Beran & Li, 2006), menurunnya self-esteem (Patchin & Hinduja,
2010), depresi (Bonanno & Hymel, 2013; Dempsey dkk., 2009; Schneider, 2012; Ybarra, Espelage, &
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Mitchell, 2004), masalah perilaku (Ybarra, Espelage, & Mitchell, 2004), dan keinginan untuk bunuh diri
(Bonanno & Hymel, 2013; Hinduja & Pathin, 2010).
Salah satu upaya untuk mengatasi perilaku cyberbullying adalah dengan menemukan prediktor
perilaku cyberbullying sehingga dapat memberikan informasi untuk menentukan strategi pencegahan dan
intervensi. Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teori yang mampu menjelaskan
hubungan antara perilaku dengan antecedent proksimal secara komprehensif. Premis Theory Planned
Behavior (TPB) adalah bahwa individu membuat keputusan rasional untuk terlibat dalam perilaku tertentu
berdasarkan intensi mereka sendiri yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan
perceived behavior control (PBC).
Pada penelitian ini akan menggunakan salah satu komponen dari TPB, yaitu sikap, untuk
memprediksi perilaku cyberbullying. Dasarnya karena para peneliti sebelumnya, yang telah memprediksi
perilaku cyberbullying berdasarkan TPB, sepakat jika sikap merupakan faktor dengan pengaruh paling
besar terhadap perilaku cyberbullying (seperi, Heirman & Walrave, 2012; Pabiana & Vandeboscha, 2014).
Penelitian lainnya juga mendukung adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku
cyberbullying (seperti Barlett & Gentile, 2012; Boulton dkk., 2012).
Pada perkembangnya konsep TPB diperluas dengan memasukkan background factor sebagai faktor
yang mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan PBC. Asumsinya, background factor akan diwujudkan
dalam suatu perilaku apabila diperantarai oleh komponen lain pada TPB seperti sikap. Terkait dengan
cyberbullying, salah satu background factor yang berpotensi mampu memprediksi perilaku cyberbullying
adalah personal trait (empati). Penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa individu akan
cenderung melakukan cyberbullying apabila tingkat empatinya rendah (seperti, Ang & Goh, 2010; Brewer
& Kerslake, 2015; Renati, Berrone, & Zanetti, 2012; Steffgen dkk, 2011). Dengan demikian model
konseptual antara empati, sikap, dan perilaku cyberbullying dapat dibangun. Pada akhirnya akan diketahui
pola hubungan dari ketiganya dan diharapkan sikap mampu memediasi hubungan antara empati dan
perilaku cyberbullying secara penuh.
Empati
Empati adalah aspek utama perilaku manusia yang memfasilitasi dan memudahkan interaksi sosial melalui
identifikasi dan komunikasi emosi masing-masing individu (Preston & De Waal, 2002). Menurut Loudin,
Loukas, & Robinson (2003) empati harus dijadikan sebagai atribut yang relatif stabil dalam rentang hidup
seseorang yang dapat mempengaruhi berbagai jenis perilaku sosial. Terdapat dua komponen dalam empati
yaitu empati kognitif, yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan melakukan
proses kognitif kondisi terhadap emosi orang lain, serta empati afektif, yang memfasilitasi pemahaman
emosional dan komunikasi melalui emosional (Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & Perry, 2009).
Empati memiliki peranan penting pada perilaku cyberbullying. Beberapa peneliti telah melakukan
penelitian terkait empati dengan perilaku cyberbullying berdasarkan perspektif yang berbeda-beda.
Schultze-Krumbholz & Scheithauer (2009) melaporkan baik pelaku maupun korban memiliki tingkat
empati yang lebih rendah. Brewer & Kerslake (2015) memberikan fakta lain bahwa empati merupakan
prediktor tekuat dari pelaku cyberbullying.
Berbeda dengan peneliti sebelumnya yang mengukur empati secara keseluruhan, dua peneliti lainnya
mengukur empati berdasarkan komponennya, yaitu empati afektif dan empati kognitif sebagai prediktor
dari perilaku cyberbullying yang secara khusus dapat diukur dengan Basic Empathy Scale (BES). Renati,
Berrone, & Zanetti (2012) dengan menggunakan sampel remaja Italia, menemukan kesimpulan bahwa
dibandingkan dengan korban cyberbullying dan mereka yang tidak terlibat dalam cyberbullying, pelaku
cyberbullying memiliki empati afektif yang lebih rendah. Selain itu Ang & Goh (2010) juga melaporkan
bahwa peserta dengan tingkat empati afektif rendah dan tingkat empati kognitif tinggi dilaporkan memiliki
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frekuensi cyberbullying yang rendah dibandingkan dengan peserta yang memiliki tingkat empati afektif
rendah dan tingkat empati kognitif rendah.
Lebih spesifik, Steffgen dkk (2011) meneliti empati dalam konteks cyberbullying bukan konteks
secara umum. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa empati
merupakan prediktor perilaku cyberbullying. Jadi secara keseluruhan disimpulkan bahwa hubungan antara
empati dengan perilaku cyberbullying terbebas dari penggunaan metode pengukuran yang digunakan
asalkan tetap memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas serta menyesuaikan dengan tujuan penelitian.
Sikap
Sikap diasumsikan sebagai evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku.
Hubungan antara sikap dengan perilaku tidak akan signifikan apabila sikap yang bersangkutan sifatnya
umum. Ajzen & Fishbein (2005) menyarankan bahwa perilaku tunggal dapat diprediksi cukup baik apabila
menggunakan sikap yang spesifik dan relevan dengan perilaku.
Sikap menguntungkan terhadap cyberbullying menyediakan alternatif untuk melampiaskan perasaan
negatif, seperti dendam (Konig, Gollwitzer, & Steffgen, 2010) dan untuk membangkitkan perasaan positif,
seperti rasa lucu, lebih kuat dan lebih populer (Mishna dkk., 2010). Sedangkan pada sikap tidak
menguntungkan, individu akan berfikir bahwa dengan melakukan cyberbullying dia akan akan merasa
bersalah (Mishna dkk., 2010). Yang mana kedua sikap tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat empati
seseorang. Ketika seorang memiliki empati tinggi maka dia akan mampu memahami secara emosi dan
mengidentifikasi apa saja yang akan dialami dan dirasakan oleh korban pasca bullying.
Perilaku Cyberbullying
Smith dkk (2008) telah mendefinisikan cyberbullying secara ketat yaitu "Sebuah tindakan agresif dan
disengaja serta berulang kali yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan menggunakan media ICT
terhadap korban yang tidak bisa dengan mudah membela dirinya". Definisi tersebut diformulasikan oleh
Smith dkk (2008) berdasarkan komponen dari bullying tradisional.
Di sisi lain, menurut Slonje dkk (2013) terdapat dua komponen dari cyberbullying yang harus
diperjelas, yaitu kekuatan yang tidak seimbang dan pengulangan perilaku. Slonje dkk (2013) menemukan
mayoritas (72%) siswa yang telah menerima informasi cyberbullying sebagai pengamat tidak meneruskan
informasi tersebut, namun, 9% meneruskan informasi kepada orang lain, 6% meruskan ke korban dengan
maksud untuk membully, dan 13% meneruskan ke korban dengan maksud untuk membantu. Oleh karena
itu, melakukan forwarding informasi dapat mengacaukan definisi ''berulang '' dalam cyberbullying.
Komponen pengulangan ini sangat penting kaitannya dengan sikap terhadap cyberbullying menurut Ajzen
& Fishbein (2005) semakin tinggi sikap seorang terhadap perilaku maka frekuensi pengulangan perilaku
juga semakin sering.
Sedangkan pada aspek kekuatan perbedaannya bukan diukur dari fisik dan popularitas. Pada
cyberbullying anonimitas (Vandebosch & Van Cleemput, 2009; Pabiana & Vandebosch, 2014) dan sulitnya
untuk menghapus materi yang sudah disebarluaskan melalui internet (Dooley dkk., 2009) akan memberikan
kekuatan lebih bagi pelaku untuk mengintimidasi korbannya dan pada korban tentu akan merasa ketakutan
menerima tindakan cyberbullying.
Cyberbullying diwujudkan melalui pengiriman pesan singkat dan email yang bersifat negatif,
penyebaran rahasia orang lain melalui tulisan dan foto sebagai konsumsi publik. Bahkan situs informasi
terhormat “Wikipedia” juga digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Secara khusus Doane, Kelley,
Chiang, & Padilla (2013) membagi perwujudan perilaku cyberbullying menjadi empat, yaitu penipuan,
kejahatan, penghinaan publik, dan unwanted contact.
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Hipotesis
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
H1: empati berhungan dengan perilaku cyberbullying
H2: empati berhubungan dengan sikap terhadap cyberbullying.
H3: sikap berhubungan dengan perilaku cyberbullying
H4: sikap terhadap cyberbullying mampu memediasi hubungan antara empati dengan perilaku
cyberbullying.
Berikut ini rancangan model teoritis berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan.
Perilaku
Cyberbullying

Sikap terhadap
Cyberbullying

Empati

Gambar 1. Rancangan Model Teoritis “Peran Sikap dalam Memediasi Hubungan antara
Empati dengan Perilaku Cyberbullying”

Rancangan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan masih pada tahap
rancangan penelitian. Metode penelitian kuantitatif diterapkan untuk mengetahui pola hubungan antara
empati (X), perilaku cyberbullying (Y), dan sikap terhadap cyberbullying (M) serta mengetahui kekuatan
sikap sebagai mediator antara empati dengan perilaku cyberbullying. Pengujian hipotesis mengacu pada
prosedur pengujian peran mediator yang diuraikan oleh Baron & Kenny (1986), yakni: (1) menguji
hubungan empati (X) ke sikap cyberbullying (M) yang disimbolkan dengan jalur “a”; (2) menguji hubungan
cyberbullying (M) ke perilaku cyberbullying (Y) yang disimbolkan dengan jalur “b”; (3) ketika Jalur “a”
dan “b” dikontrol, maka hubungan yang sebelumnya signifikan antara X dan Y menjadi tidak signifikan
lagi yaitu ketika jalur “c” adalah nol (gambar 2). Jadi, sikap terhadap cyberbullying terbukti dapat menjadi
mediator antara empati dan perilaku cyberbullying apabila sudah memenuhi ketiga kriteria dari Baron &
Kenny (1986).

M
sikap
cyberbullying

X
Empati

a

b
c

Y
perilaku
cyberbullying

Gambar 2. Uji hipotesis “Peran Sikap dalam Memediasi Hubungan antara Empati dengan Perilaku
Cyberbullying”

Variabel dan Instrumen Penelitian
Terdapat tiga variabel yang melandasasi penelitian ini yaitu, perilaku cyberbullying (Y) sebagai variabel
prediktor, empati (X) sebagai variabel kriteria, dan sikap terhadap perilaku cyberbullying (M) sebagai
variabel mediator.
 Variabel Y (Kriteria): Perilaku Cyberbullying
Instrumen yang digunakan dalam mengukur perilaku cyberbullying berdasarkan Cyberbullying
Experiences Survey (CES; Doane, Kelley, Chiang, & Padilla, 2013) yang terdiri dari 4 bentuk perilaku
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cyberbullying yaitu penipuan, kejahatan, penghinaan publik, dan unwanted contact. Skala tersebut
terdiri dari 20 item pernyataan dengan pilihan respon berkisar dari 0 (tidak pernah) sampai 5 (setiap
hari/hampir setiap hari).
Variabel X (Prediktor): Empati
Skala yang digunakan untuk mengukur empati adalah Basic Empathy Scale (BES) (Jolliffe &
Farrington, 2006). Terdapat 20 item di dalam BES, dengan 9 item merefleksikan empati kognitif dan
11 item merefleksikan empati afektif. Pilihan respon berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) sampai
5(sangat setuju).
Variabel M (mediator): Sikap terhadap cyberbullying
Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap terhadap cyberbullying berdasarkan Theory of
Planned Behavior Questionnaire (Ajzen, 2006). Untuk memenuhi standar relevansi yang diajukan oleh
Ajzen & Fishbein (2005) penyusunan item disesuaikan dengan item yang digunakan untuk mengukur
perilaku cyberbullying yaitu Cyberbullying Experiences Survey (CES; Doane, Kelley, Chiang, &
Padilla, 2013). Pada setiap item skala sikap harus mencakup evaluasi intrumental (merugikan dan
menguntungkan) dan evaluasi eksperensial (tidak menyenangkan dan menyenangkan). Karena ketiga
rangkaian evaluasi tersebut berada dalam 1 item untuk memperoleh skor yang komposit selanjutnya
akan dirata-rata. Ajzen (2006) juga menyarankan untuk memasukkan kombinasi dari evaluasi
instrumental dan eksperensial (buruk dan baik) sehingga dapat mengetahui evaluasi secara keseluruhan
dengan sangat baik. Pilihan respon berkisar antara 0 sampai 5.

Populasi dan Subjek Penelitian
Teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah purposive sample. Kriteria subjek dalam penelitian ini
adalah remaja akhir (baik laki-laki maupun perempuan) dengan rentang usia 18-21 tahun di Kota Malang.
Kriteria lain yang diberikan adalah pengguna ICT dengan frekuensi sedang sampai tinggi. Dasarnya adalah
frekuensi penggunaan ICT identik dengan perilaku cyberbullying (Jackson, 2011; Walrave & Heirman,
2011).
Prosedur Analisis
Analisis data yang akan digunakan adalah analisis regresi model analisis jalur (path analysis). Analisis jalur
merupakan pengembangan dari regresi linier berganda dengan kata lain analisis jalur adalah penggunaan
analisis regresi untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan
sebelumnya berdasarkan teori. Untuk menguji signifikansi pengaruh sikap sebagai mediator antara empati
dengan perilaku cyberbullying dapat diuji dengan Sobel test (Baron & Kenny, 1986). Software yang akan
digunakan untuk menganalisis data adalah SPSS versi 20 for Windows.
Kesimpulan dan Implikasi pada Bimbingan dan Konseling.
Cyberbullying merupakan isu menarik yang sudah menjadi pusat perhatian baik para praktisi dan
akademisi. Pada saat ini teknologi sudah menguasi berbagai sendi kehidupan dan memberikan dampak
buruk apabila pengguna ICT tidak bijak memanfaatnya. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh
teknologi adalah cyberbullying. Sudah dipaparkan faktanya bahwa saat ini remaja sebagai generasi
cyberimmersion berisiko untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti cyberbullying. Dengan
ditemukannya faktor prediktor dari perilaku cyberbullying yang sudah dirancang di dalam artikel ini
selanjutnya di harapkan mampu membantu berbagai pihak khususnya praktisi di bidang konseling dan
psikologi untuk merancang strategi intervensi dan pencegahan yang tepat bagi para siswa. melalui
rancangan penelitian ini membuka peluang untuk membangun model intervensi berbasis empati untuk
mengubah sikap para remaja menjadi negatif terhadap cyberbullying dan pada akhrinya akan mengurangi
prevelensi cyberbullying.
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Generasi emas merupakan generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kecerdasan
yang komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan
dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Melalui pendidikan diharapkan muncul generasi penerus
bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Jalur pendidikan merupakan salah satu jalan dalam peningkatan sumber daya manusia sebagai
langkah pemerintah menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini. Untuk itu
diperlukan program pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya
manusia. Konsep five minds yang dikembangkan oleh Howard Gardner tampaknya dapat diaplikasikan dalam
program Bimbingan dan Konseling untuk mengembangkan pemikiran siswa sebagai individu yang
berkualitas. Five minds meliputi disciplined mind (pikiran terdisiplin), synthesizing mind (pikiran
menyintesis), creating mind (pikiran mencipta), respectful mind (pikiran merespek), dan ethical mind (pikiran
etis) yang sangat menunjang seseorang dalam menjalani kehidupan saat ini dan masa mendatang.
Kata Kunci: generasi emas, disciplined mind, synthesizing mind, creating mind, respectful mind, ethical
mind.

Pendahuluan
Era globalisasi merupakan suatu proses yang berlanjut, yang harus diikuti agar tidak terjadi ketertinggalan.
Perubahan yang sangat cepat yang dialami masyarakat karena pesatnya perkembangan tehnologi informasi
membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia secara umum baik positif maupun negatif. Untuk
mengiringi kemajuan yang berjalan sangat cepat ini, pendidikan diharapkan dapat mengawal dan menjaga
kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah. Tanggung jawab sekolah dalam memasuki era globalisasi
yaitu harus menyiapkan peserta didik untuk menghadapi semua tantangan yang berubah sangat cepat dalam
masyarakat. Dalam zaman kompetisi atau persaingan saat ini, menjadi orang pintar saja belum cukup. Agar
mampu menghadapi persaingan ke depan, dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan berpikir secara
komprehensif yakni berpikir secara produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan
menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Untuk itu, peserta didik harus dibekali
keterampilan berpikir yang memadai agar mampu mengantisipasi tantangan hidup serta dapat memilih dan
memilah informasi atau kegiatan yang baik dan tepat untuk diri dan kehidupannya.
Proses pendidikan saat ini belum sepenuhnya berhasil mengembangkan kecerdasan intelektual,
akhlak mulia, dan keterampilan. Hampir setiap pekan ada berita tentang tindakan kriminal atau pelanggaran
yang dilakukan pelajar. Perkelahian dan tindakan anarkis para pelajar dan mahasiswa terjadi di beberapa
tempat seperti Jakarta, Makassar dan Bandung. Azra (Media Indonesia, 2012) dalam artikelnya “Negeri
Tawuran” mengemukakan bahwa tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa selain mencerminkan
kesumpekan masyarakat juga mengindikasikan kepengapan pendidikan di negeri ini, meskipun terlalu
berlebihan jika dikatakan sebagai cerminan kegagalan pendidikan. Namun gejala tersebut merupakan
indikasi adanya permasalahan serius yang terjadi di sekolah atau kampus perguruan tinggi. Atmosfer
kehidupan akademik yang tidak kondusif dapat mengarahkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan.
Persoalan pendidikan lainnya digambarkan dari kasus yang muncul setiap tahun dalam
penyelenggaraan ujian nasional (UN), yang tentu saja merupakan dampak dari penyelenggaraan pendidikan
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selama ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan video kecurangan ujian nasional (UN) di
hadapan pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Video berbentuk dokumenter yang
berdurasi 15 menit itu memperlihatkan praktik-praktik kecurangan UN tahun 2011 secara terang-terangan
oleh siswa di sejumlah SMA. Dalam video tersebut ditampilkan para siswa SMA sedang menulis dan
menempel contekan baik di kertas, di tangan, dan lewat handphone atau blackberry. Ekspresi para siswa
yang mencontek tampak tenang dan wajar (Rin, 2012). ICW juga menemukan bukti kecurangan
pelaksanaan ujian nasional tahun 2012 di tingkat SMP. Kecurangan tersebut berupa ditemukannya kunci
jawaban pelajaran matematika di daerah Jabotabek yang tingkat kebenarannya mencapai +60% (Aulia,
2012). Bahkan guru dan pimpinan atau staf sekolah diduga terlibat dalam kecurangan UN. Sayangnya,
tidak banyak yang melaporkan kecurangan-kecurangan tersebut, karena pihak pelapor sering mendapat
intimidasi. Seperti yang terjadi pada Ibu Siami, orang tua siswa SD Negeri Gadel II Tandes Surabaya, yang
melaporkan kecurangan di sekolah anaknya. Kecurangan yang dimaksud tidak selaras dengan nilai
kejujuran yang diajarkan selama ini, dimana anaknya yang tergolong pandai itu diminta guru untuk
memberikan contekan pada teman-temannya ketika ujian. Dampak dari laporan tersebut, alih-alih mendapat
dukungan, keluarga Ibu Siami malah mendapat intimidasi dari para wali murid di sekolah hingga harus
mengungsi.
Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa sekolah, khususnya guru tanpa disadari telah mendorong
siswa menjadi individu yang mudah menyerah, dependent, mudah terpengaruh atau terhasut karena tidak
mampu berpikir secara memadai. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan harapan untuk mewujudkan
generasi emas yang bermodalkan kecerdasan komprehensif sehingga mampu bersaing secara global.
Disamping kasus-kasus tersebut, dunia pendidikan di Indonesia masih cukup bangga karena ada
beberapa siswa yang berprestasi baik di tingkat regional, nasional, maupun international. Namun demikian,
prestasi siswa sampai di ajang internasional yang membanggakan belum menjamin kesiapan siswa dalam
menghadapi kehidupan masa depan. Kebutuhan siswa tetang berbagai keterampilan hidup perlu dipenuhi
sebagai bekal menjalani kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.
Terbersit sedikit keraguan ketika Menpendikbud menyampaikan tema Bangkitnya Generasi Emas
Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2012 lalu. Kemendikbud memiliki rencana
besar, yakni mempersiapkan generasi emas sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2045 nanti.
Akankah pada saat itu bangsa Indonesia benar-benar menunjukkan kualitas laksana emas?
Generasi emas merupakan generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan
kecerdasan yang komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan
menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Untuk itu, perlu dipikirkan programprogram pendidikan yang dirancang secara khusus untuk membekali siswa agar mampu menghadapi
tantangan hidup, baik saat ini maupun masa depan.
Proses pendidikan di sekolah diarahkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Perkembangan dalam segala aspek akan menentukan siswa dalam menjalani kehidupannya secara efektif.
Kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam proses pendidikan di sekolah turut
berperan dalam mengarahkan perkembangan siswa. Dengan demikian konselor sekolah atau guru BK
berkewajiban untuk menyelenggarakan program layanan yang memfasilitasi perkembangan siswa,
khususnya pengembangan kemapuan berpikir.
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini
adalah bagaimana mengembangkan pikiran dalam diri siswa yang dapat mengarahkan mereka untuk
berperilaku secara lebih tepat dan senantiasa siap menghadapi tantangan hidup saat ini dan masa depan.
Pembahasan akan dikaitkan dengan konsep dari Howard Gardner tentang lima jenis pikiran (five minds)
yang diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai kajian guru BK dalam merancang program layanan bagi
siswa.
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Pembahasan
Program Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral dalam program pendidikan di sekolah dapat
mengembangkan program layanan yang diarahkan untuk mengembangakan kemampuan berpikir siswa.
Upaya pengembangan kemampuan berpikir siswa bukan hanya tugas guru bidang studi melalui kegiatan
pembelajaran. Guru BK juga perlu merancang layanan bimbingan yang diarahkan untuk mengembangakan
kemampuan berpikir siswa. Layanan yang diberikan dapat mencakup bidang pribadi-sosial, belajar,
maupun karier.
Program layanan yang dirancang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa.
Howard Gardner mengemukakan lima karakteristik pikiran (five minds) yang perlu dikembangkan dalam
diri setiap individu. Lima pikiran tersebut adalah:
1. Disciplined Mind (Pikiran Terdisiplin), yaitu pikiran yang menunjukkan bahwa individu memiliki cara
berpikir mendalam terhadap ilmu atau pengetahuan, serta individu mengetahui cara dan berupaya
untuk terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pemahamannya.
2. Synthesizing Mind (Pikiran Menyintesis), yaitu pikiran yang menunjukkan bahwa individu mampu
memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sumber sehingga dapat memahami dan
mengevaluasi informasi itu secara objektif.
3. Creating Mind (Pikiran Mencipta), yaitu pikiran yang menunjukkan bahwa individu mampu
menelurkan ide-ide baru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tak terduga, membangkitkan cara-cara
berpikir baru, memunculkan jawaban-jawaban yang luar biasa namun dapat diterima oleh orang lain.
4. Respectful Mind (Pikiran Merespek), yaitu pikiran yang menunjukkan bahwa individu mampu
memperhatikan dan menerima atau menanggapi berbagai perbedaan di antara individu, serta berupaya
memahami orang atau kelompok lain dan berupaya bekerja sama secara efektif.
5. Ethical Mind (Pikiran Etis), yaitu pikiran yang menunjukkan bahwa individu mampu meningkatkan
kesejahteraan bersama tanpa mementingkan diri sendiri.
Orang tua, guru dan personil sekolah lainnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
pendidikan dan pembudayaan yang bertujuan pembaharuan keilmuan, mencari kebenaran, dan penjaga
nilai-nilai moral. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara
kolaboratif dan harmonis. Namun tampaknya banyak ketimpangan yang menunjukkan telah terjadi
pergeseran paradigma pendidikan di sekolah. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam proses
pendidikan dapat dikaji melalui konsep Gardnerd tentang five minds tersebut.
Perilaku siswa yang melakukan demostrasi atau perkelahian karena mudah tersulut emosi ketika
mendapat informasi tertentu menunjukkan bahwa five minds dalam diri mereka tidak berkembang. Sebagai
kaum terpelajar, para siswa dituntut untuk dapat memahami adanya perbedaan-perbedaan prinsip atau
pendapat yang seringkali menimbulkan konflik diantara mereka. Kemampuan ini dapat ditunjukkan bila
siswa memiliki respectful mind. Pada saat menghadapi suatu permasalahan, seharusnya siswa berusaha
mencari informasi dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi sehingga diperoleh
pemahaman yang tepat guna mengupayakan solusi yang baik. Hal ini dapat dilakukan bila siswa memiliki
synthesizing mind. Berdasarkan analisis-analisis yang telah dibuat, maka bentuk-bentuk penyelesaian
masalah dapat dilakukan dengan cara-cara yang etis dan bijaksana sehingga tidak merugikan orang banyak.
Untuk dapat melakukan ini diperlukan ethical mind yang berkembang dalam diri mereka. Kadangkala
(beberapa kali) dijumpai siswa yang senang melakukan tawuran atau perkelahian adalah siswa yang kurang
aktif dalam kegiatan akademik dan prestasi akademiknya kurang bagus. Menyontek atau meniru
(plagiarisme) tugas dari teman menunjukkan bahwa mereka tidak memahami ilmu atau pengetahuan yang
seharusnya mereka kuasai. Hal ini menunjukkan bahwa disciplined mind dalam diri mereka tidak
berkembang untuk menunjang kemampuan siswa dalam meraih nilai atau prestasi akademik. Tingkah laku
yang tidak kreatif dalam menunjang profesionalisme dalam kehidupan akademik menunjukkan mereka
tidak memiliki creating mind.
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Perubahan yang sangat cepat di semua sektor kehidupan khususnya dunia kerja, mendorong lembaga
pendidikan perlu membekali lulusannya dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti
perubahan dan perkembangan yang cepat tersebut. Alasan inilah yang mendorong lembaga pendidikan
untuk melakukan perubahan paradigma yang tidak hanya memfokuskan pada isi yang harus dipelajari,
tetapi lebih menitik beratkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusannya sehingga dapat
menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu perbaikan kurikulum yang didasarkan pada
pengembangan generic skill, disciplinary skill, dan workplace. Pengembangan tiga domain ini bertujuan
agar siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmunya, keterampilan umum yang
dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja. Namun,
dalam pelaksanaan atau praksisnya, guru yang menyelenggarakan pengajaran perlu membuat perencanaan
dan persiapan pengajaran dengan baik yang dilandasi oleh pamahaman adanya perbedaan individual
sehingga selain pencapaian tujuan instruksional juga diperoleh nurturant effect dari pembelajaran berupa
penanaman nilai-nilai kehidupan.
Bagi pimpinan lembaga atau organisasi penyelenggara pendidikan harus berusaha menciptakan
atmosfer akademik yang kondusif di setiap bagian untuk menunjang terlaksanakannya berbagai aktivitas
pendidikan yang tepat. Landasan kebijakan pimpinan lembaga atau perguruan tinggi hendaknya tidak
mengingkari tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi yaitu untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan,
tidak bergeser pada paradigma komersial yaitu untuk meperoleh keuntungan material. Atmosfer akademik
yang kondusif tentu dapat mendorong pendidik untuk melaksanakan tugas yang dilandasi motivasi altruistik
sehingga apa yang dilakukan semata-mata memiliki tujuan yang benar, yakni untuk pengembangan ilmu
dan memberikan layanan kepada siswa
Program layanan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dapat diimplementasikan dalam
program BK komprehensif melalui komponen-komponen yang meliputi kurikulum bimbingan, perencanaan
individual, layanan responsif, dan dukungan sistem (Stilwill, 2001: 21-23)
Dalam kurikulum bimbingan, konselor dapat merancang layanan BK melalui aktivitas atau kegiatan
klasikal atau kelompok. Untuk aktivitas klasikal, konselor dapat merancang dengan mengggunakan ruang
kelas, pusat bimbingan, atau fasilitas lain di sekolah yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan
bimbingan bagi siswa satu kelas. Sedangkan untuk aktivitas kelompok, konselor mengorganisasikan
kegiatan yang ditujukan untuk sejumlah atau sekelompok siswa. Kegiatan dirancang sedemikian rupa
sehingga aktivitas yang terjadi dapat menstimulasi kemampuan berpikir siswa
Komponen berikutnya yaitu perencanaan individual. Dalam komponen ini, konselor memberikan
layanan agar siswa dapat mengembangkan dan membuat rencana-rencana pribadi-sosial, akademis, maupun
kariernya. Aktivitas yang termasuk dalam komponen ini meliputi layanan orientasi dan perencanaan
pendidikan. Konselor dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam CBT untuk merancang program-program
tertentu sesuai kebutuhan siswa (Mennuti dkk., 2006: 14).
Dalam komponen layanan responsif, konselor memberikan bantuan pada siswa yang mengalami
masalah pribadi, sosial, pendidikan, atau karier. Konselor memberikan keterampilan-keterampilan yang
dibutuhkan siswa untuk mengatasi masalahnya. Layanan dapat diberikan secara individual atau dalam
kelompok kecil pada siswa-siswa tertentu.
Komponen terakhir dalam BK Komprehensif adalah dukungan sistem. Komponen ini mencakup
kegiatan konselor dalam upaya melahirkan, memelihara, dan meningkatkan program BK di sekolah.
Kegiatan dalam komponen ini tidak berhubungan dengan siswa secara langsung. Namun demikian, perlu
dilakukan untuk memperoleh program BK yang baik. Beberapa kegiatan konselor dalam komponen ini
misalnya meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan ilmu dan penelitian. Peran konselor di tiaptiap komponen BK komprehensif dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 1: Peran Konselor

Diambil dari: Stilwill, T. (2001:23) . Iowa Comprehensive Counseling and Guidance Program
Development Guide

Dari deskripsi di atas, tampaknya peran guru BK dalam memberikan layanan bimbingan kepada
siswa juga dapat dilakukan secara partnership atau tim. Dalam upaya mengembangakan kemampuan
berpikir siswa, selain merancang kegiatan bimbingan secara khusus, guru BK dapat berpartner atau
berkolaborasi dengan staf sekolah lainnya (Garcia, 2013), khususnya guru bidang studi. Misalnya, bersamasama merancang kegiatan di kelas (perencanaan individual) yang dapat mendorong kemampuan berpikir
siswa. Guru BK juga dapat menyelenggarakan bimbingan kelompok (layanan responsif) bagi sekelompok
siswa yang akan dilatih secara khusus.
Pengembangan kemampuan berpikir dengan lima karakteristik pikiran seperti yang dikemukakan
Gardner dapat dikemas oleh guru BK dalam berbagai bentuk layanan bimbingan. Pemilihan tehnik serta
bahan kajian dalam kegiatan bimbingan menjadi pertimbangan penting untuk mencapai tujuan
pengembangan kemampuan berpikir siswa.
Penutup
Banyak gejala atau fenomena yang mengindikasikan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam
penyelenggaraan pendidikan. Atmosfer kehidupan akademik yang kondusif harus segera diwujudkan untuk
memecahkan persoalan-persoalan pendidikan. Semua personil sekolah bertanggung jawab atas
terselenggaranya program pendidikan di sekolah.
Guru BK sebagai salah satu personil sekolah dapat mengembangkan program layanan yang
dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan five minds yang meliputi
disciplined mind, synthesizing mind, creating mind, respectful mind, dan ethical mind. Lima kemampuan
155

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7
berpikir tersebut sangat dibutuhkan siswa untuk menunjang keberhasilan dalam menjalani kehidupan saat
ini dan kehidupan di masa yang akan datang.
Kemampuan berpikir siswa yang ditunjukkan oleh lima karakteristik berpikir menurut konsep
Gardner tersebut akan mengarahkan siswa mencapai kecerdasan yang komprehensif. Dengan kemampuan
berpikir yang demikian siswa dapat menjadi insan yang produktif, inovatif, damai dalam interaksi
sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Dengan kata lain,
siswa yang dapat mengembangkan five minds dalam dirinya akan menjadi generasi yang berkualitas dan
mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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Terinfeksi penyakit HIV/AIDS merupakan suatu yang berat dalam hidup. Hal ini disebabkan selain
menghadapi penyakit itu sendiri, para penderita bagi penderita juga mengalami stigma sosial dan
diskriminasi. Hal ini membawa dampak psikologis, salah satunya depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh psikoterapi positif dalam kelompok terhadap depresi pada ODHA. Metode penelitian
yang digunakan adalah pre-test post-test control group design, dan masing-masing kelompok terdiri dari 5
subjek. Instrumen yang digunakan adalah BDI-II untuk mengukur depresi. Pada proses terapi kegiatan yang
dilakukan adalah berbagi pengalaman, pemberian tugas berupa penulisan kegiatan berbasis kekuatan
karakter, three good things (TGT), gratitude visit, savoring, komunikasi aktif konstruktif, ringkasan hidup, dan
layanan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi positif dalam kelompok dapat menurunkan
depresi pada ODHA.
.

Kata Kunci: Psikoterapi Positif Dalam Kelompok, Depresi, ODHA.

Latar Belakang
Salah satu penyakit yang membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik maupun
psikologis penderitanya adalah HIV/AIDS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa orang dengan
HIV/AIDS (ODHA) sering mengalami diskriminasi dan stigma. Di Nigeria dan di negara-negara lainnya,
masyarakat masih memandang penderita HIV/AIDS sebagai orang-orang yang berdosa, kenyataan ini
tentunya mempengaruhi kehidupan mereka (Kazeem, 2012). Taylor (1995) mengatakan, seseorang yang
didiagnosis menderita penyakit HIV/AIDS ada tiga bentuk respon emosional yang secara umum mungkin
muncul, yaitu penolakan, kecemasan, dan depresi. Sarafino (2006), juga mengatakan bahwa penyakit
HIV/AIDS bisa membangunkan perasaan kehilangan harapan dan ketidakberdayaan. Perasaan kehilangan
harapan dan ketidakberdayaan ini dikaitkan dengan kecenderungan depresi.
Depresi merupakan kecenderungan yang paling sering ditemukan dan menjadi comorbid (gangguan
penyerta) dari ODHA (Olisah, Baiyewu, Sheikh, 2010). Studi lain juga mengemukakan bahwa pasien yang
menderita suatu penyakit dengan kondisi akut sebagian besar akan menunjukkan adanya gangguan
psikologis di antaranya depresi (Lubis, 2009).
Depresi adalah salah satu masalah psikologis yang paling sering dilaporkan terjadi pada orang-orang
dengan HIV/AIDS. Dalam populasi HIV-positif, prevalensi yang mengalami depresi mayor sebesar 22-45
persen, sedangkan prevalensi yang mengalami depresi dengan tingkat sedang sebesar 21-97 persen.
Beberapa bukti menunjukkan bahwa dengan gejala depresi yang terjadi pada dikaitkan dengan hasil
kesehatan yang buruk antara orang-orang dengan HIV/AIDS, termasuk penyakit HIV yang lebih cepat
perkembangan dan tingkat kematian yang lebih tinggi (Perez, et al., 2009; Senn & Carey, 2009).
Ketidakmampuan individu untuk mengatasi beban HIV/AIDS berhubungan dengan perasaan depresi yang
dapat menyebabkan penurunan terhadap kepatuhan pengobatan, penekanan imunitas dan perkembangan
penyakit. Tidak hanya itu orang yang hidup dengan HIV/AIDS memiliki peningkatan risiko
mengembangkan penyakit mental serius (Joska et al., 2008).
Pengalaman individu sering bercampur antara kaget, menolak, merasa bersalah dan takut, semua itu
menyatu dengan kebingungan akan membuka penyakit ini kepada lainnya atau melakukan open status
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(Carey dan Vanable, 2003). Hal ini dapat mendorong mereka mengalami depresi, yang dapat membuat
mereka mengisolasi diri dari orang lain (Hasan, 2008).
Hasil penelitian menyebutkan, kurang dari setengah pasien yang menderita depresi dapat dipulihkan
dengan CBT. Hal ini disinyalir karena CBT gagal membangun sumber daya yang ada di dalam diri mereka,
sehingga tidak dapat melindungi klien dari kecenderungan untuk relapse kembali (Elkin, et al., 1989; Fava,
Rafaneli, Cazzaro,Conti, & Grandi, 1998). Dengan demikian dibutuhkan terapi yang tidak hanya berfokus
pada penurunan depresi saja, tetapi juga menumbuhkan hal-hal positif yang ada di dalam diri penderitanya.
Maka peneliti memilih psikoterapi positif sebagai terapi yang digunakan dalam penelitian ini. Intervensi
yang dapat membantu para ODHA membangun kualitas hidup yang tidak hanya sekedar untuk bertahan
hidup dengan penyakit HIV/AIDS yang mereka derita, tetapi juga mampu memunculkan kekuatankekuatan yang ada dalam diri mereka.
Psikoterapi positif merupakan suatu strategi terapi terstruktur dan sistematis yang menggabungkan
pendekatan transkultural, psikodinamika dan cognitive-behavioural untuk memahami dinamika konflik
yang dialami subyek serta terfokus pada upaya membangun potential human strengths diri subyek
(Peseschkian, 1997). Psikoterapi positif sebagai suatu intervensi untuk menangani berbagai gangguan klinis
dengan tujuan membangun emosi positif, kekuatan karakter, dan kebermaknaan sehingga dapat meniadakan
atau mencegah munculnya kembali gangguan tersebut di masa mendatang (Seligman, Steen, Parr, &
Peterson 2005; Seligman, Rashid, & Parks, 2006). Intervensi psikologi positif merujuk kepada pendekatan
yang sistematis untuk mengatasi tantangan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki ODHA.
Pada awal tahun 2005, mulai dikembangkan psikoterapi positif untuk mengatasi depresi. Psikoterapi
positif pernah dilakukan melalui website berbayar dengan memberikan tugas-tugas latihan selama satu
minggu secara acak kepada pengguna web yang mengalami depresi. Hasil dari terapi tersebut dapat menurunkan gejala depresi sekaligus dapat menumbuhkan hal-hal yang positif dalam kehidupan (Seligman,
Rashid, & Parks, 2006).
Emosi positif mampu untuk lebih meningkatkan hubungan, produktivitas kerja, dan kesehatan fisik,
serta mengurangi depresi. Selain itu, metaanalisa dari 51 intervensi psikologi positif menunjukkan bahwa
intervensi ini secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan depresi berkurang (Sin & Lyubomirsky,
2007). Dengan intervensi ini, ODHA yang mengalami depresi diarahkan untuk mencapai kebahagiaan
dengan tiga cara yang telah disebutkan di atas agar depresi yang dialami mengalami penurunan dan bentuk
dari terapi ini adalah kelompok. Psikoterapi kelompok merupakan bentuk psikoterapi di mana terapis
memberikan intervensi pada sekelompok klien secara bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Terapi
kelompok dapat membantu memecahkan permasalahan emosional dan membangun kekuatan karakter atau
character strength (Pietrowsky & Mikutta, 2012).
Keunggulan dari pemberian intervensi dengan pendekatan kelompok adalah kelompok dapat menjadi
agent of change dan adanya dukungan sosial. Kekuatan dukungan sosial yang berasal dari relasi dan
keluarga merupakan salah satu proses psikologis yang dapat menjaga perilaku sehat dalam diri seseorang
(Shaw, Krause, Chatters, Connel & Dayton, 2004). Berdasarkan dari penjelasan dapat diketahui bahwa
psikoterapi positif dalam kelompok diharapkan sebagai sebuah alternatif yang dapat digunakan untuk
menurunkan depresi pada ODHA.
Depresi
Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat,
perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera
makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan (Davison, Neale,
& Kring, 2006). Kriteria depresi dalam berdasarkan DSM-IV-TR adalah Mood sedih dan tertekan, hampir
sepanjang hari, hampir setiap hari selama dua minggu atau kehilangan minat dan kesenangan dalam
aktivitas yang biasa dilakukan, ditambah sekurang-kurangnya empat gejala berikut ini. Sulit tidur
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(insomnia); pada awalnya tidak dapat tidur, tidak dapat kembali tidur bila terbangun di tengah malam, dan
bangun pada dini hari atau pada beberapa pasien, keinginan untuk tidur selama mungkin. Perubahan kadar
aktivitas, menjadi lemas (retardasi psikomotorik) atau terlalu bersemangat. Nafsu makan sangat berkurang
dan berat badan turun, atau nafsu makan meningkat dan berat badan bertambah. Kehilangan energi, sangat
fatique. Konsep diri negatif, menuding dan menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berarti dan bersalah.
Mengeluh sulit berkonsentrasi atau terlihat sulit berkonsentrasi seperti lambat berpikir dan tidak dapat
mengambil keputusan. Pikiran tentang kematian atau bunuh diri yang terus- menerus timbul (APA, 2000).
Intervensi positif merupakan teknik untuk meningkatkan kebahagiaan melalui tiga hal yaitu,
pleasure, engagement, and meaning (Duckworth, Steen & Seligman, 2005). Pleasure dimaksudkan dengan
emosi positive seperti kesenangan, kepuasan dan rasa syukur. Engagment diwujudkan dengan saling
membantu, hubungan sosial yang baik dan melakukan sesuatu tanpa beban. Sedangkan meaning diartikan
pada hubungan yang bermakna antar individu dengan keluarga, komunitas dan lingkungan sosial.
Penggunaan psikoterapi positif untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan mengoptimalkan salah satu
hal positif yang ada pada individu tersebut seperti rasa syukur. Mengoptimalkan salah satu hal positif pada
individu dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi simtom depresi.
Psikoterapi Positif dalam Kelompok untuk Menurunkan Depresi pada ODHA
Terinfeksi penyakit HIV/AIDS sebut ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) merupakan suatu yang berat
dalam hidup, dimana permasalahan yang kompleks selalu dihadapi setiap hari, bukan hanya berurusan
dengan kondisi penyakit, tetapi kondisi penyakit yang disertai dengan stigma sosial yang sangat
diskriminatif. Stigma dan diskriminasi ini seringkali menyebabkan menurunnya semangat hidup ODHA
yang kemudian membawa efek dominan menurunnya terhadap psikologis mereka, salah satunya menderita
depresi. Hal ini membuat mereka harus diberikan penanganan secara psikologis.
Psikoterapi positif adalah terapi yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber daya atau
potensi-potensi positif pada individu karena bersifat strength focused, yang artinya berfokus pada upaya
membentuk emosi positif, kekuatan karakter, dan kebermaknaan hidup (Seligman, Rashid, & Parks, 2006).
Psikoterapi positif merupakan pendekatan intervensi psikologi positif. Pendekatan ini dilakukan dengan
cara berdiskusi dengan klien mengenai masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya dilakukan integrasi
masalah atau pengalaman negatif dengan emosi dan kenangan positif (Rashid & Ostermann, 2009).
Pada pelaksanaan sebelumnya, psikoterapi positif telah disajikan oleh Rashid & Ostermann (2009)
dalam serangkaian 14 pertemuan yang dianggap ideal bagi penderita depresi, terdiri dari tema-tema dan
tugas rumah yang berbeda pada setiap pertemuan, dan dilakukan selama enam minggu. Rasyid
menegaskan bahwa hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa positif psikoterapi harus dilakukan
sesuai dengan kebutuhan subyek. Dengan kata lain, panjangnya pertemuan terapi, latihan dan pekerjaan
rumah yang diberikan, dan fokus setiap pertemuan harus disesuaikan dengan kebutuhan klien (Rashid &
Ostermann, 2009).
Psikoterapi positif tidak hanya disajikan secara individu saja, tetapi juga dapat disajikan
berkelompok. Psikoterapi ini merupakan terapi yang berbentutk konseling, dengan proses beberapa orang
berkumpul dan dibimbing oleh terapis. Mereka dilatih untuk membantu diri mereka sendiri dengan
melibatkan satu sama lain atau melibatkan seluruh anggota kelompok (Park, Peterson, & Seligman, 2009).
Pendekatan kelompok sangat penting untuk membantu individu. Pendekatan kelompok dianggap
memiliki manfaat yang disebut sebagai therapiutic factors (Yalom and Leszcz, 2005): subyek dapat
mengetahui bahwa orang lain bersedia berbagi perasaan, pikiran dan masalah yang sama (universality),
dapat mengembangkan konsep dirinya dengan membantu subyek lainnya (altruism), dapat mengembangkan optimisme untuk perbaikan diri mereka sendiri dengan belajar dari anggota sekelompok (instillation of
hope), akan mendapat saran (imparting information), menghidupkan dinamika kekeluargaan antar subyek
yang mungkin tidak didapatkan di dalam keluarga-keluarga krisis (corrective recapitulation of primary
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family experience), dapat belajar mengembangkan komunikasi yang adaptif dan efektif (development of
socializing techniques), dapat mengembangkan kepribadiannya, memperluas pengetahuan dan memperoleh
keterampilan melalui pengamatan ketika tiap subyek mengeksplorasi diri (imitative behavior), dapat belajar
membangun kepercayaan, perasaan memiliki dan kebersamaan yang dialami bersama subyek
(cohesiveness), dapat belajar menerima tanggung jawab atas keputusan hidupnya (existential factors), dapat
belajar mengungkapkan berbagai perasaan tentang pengalaman masa lalu maupun yang dialaminya
sekarang (catharsis), mendapatkan insight melalui umpan balik yang diberikan dari anggota lain (interpersonal learning input), kelompok dapat menjadi lingkungan yang memungkinkan anggotanya berinteraksi
dengan cara yang lebih adaptif (interpersonal learning output), dan self understanding.
Psikoterapi positif dalam kelompok digunakan dengan subjek mahasiswa yang melaporkan
mengalami depresi ringan sampai sedang. Kemudian para subjek dikelompokkan dalam satu group dan
diberikan psikoterapi positif. Hasil yang diperoleh dari para subjek terjadi penurunan gejala depresi dan
peningkatan kepuasan hidup secara signifikan serta meningkatnya kebahagiaan (Seligman et.al., 2006).
Selain itu, psikoterapi positif dalam kelompok telah dilakukan pada beberapa subjek dengan depresi berat.
Mereka yang mendapatkan psikoterapi positif dalam kelompok menunjukkan penurunan lebih besar pada
gejala depresi dibanding dengan subjek dalam kelompok pengobatan medis anti depresant (Seligman et. al,
2006). Penelitian dengan menggunakan psikoterapi dalam kelompok juga dilakukan oleh Parks & Sheiner
(2009), penelitian yang dilakukan pada mahasiswa University of Pennsylpania yang memiliki tingkat
depresi sedang, dengan menggunakan skala BDI-II dalam mengukur tingkat depresi yang terjadi pada
mereka. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil adanya penurunan depresi dan peningkatan kepuasan
hidup.
Penerapan psikoterapi positif dalam kelompok juga dilakukan pada enam belas subjek dengan
skizoprenia. Pemberian intervensi dilakukan selama tiga bulan untuk meningkatkan kesejahteraan
psikologis, harapan, savor dan harga diri. Hasil yang diperoleh dari psikoterapi positif dalam kelompok
dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, harapan, savor dan harga diri, pemulihan psikologis dan
gejala kejiwaan (Meyer, Johnson, Parks, Iwanski & Penn, 2012).
Psikoterapi positif kelompok adalah suatu model terapi dengan pendekatan kelompok yang
menfokuskan upaya membangun hidup yang menyenangkan, hidup yang terikat kegiatan-kegiatan, dan
hidup yang bermakna. Depresi pada prinsipnya dapat dipulihkan secara efektif tidak hanya dengan
mengurangi gejala negatif dan menurunkan tingkatan depresi, tetapi juga dengan membangun emosi positif,
kekuatan karakter, dan makna hidup. Psikoterapi positif kemungkinan akan dapat menetralkan gejala
negatif dan dapat memperkuat karakter individu (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005; Seligman,
Rashid, & Parks, 2006; Snyder, & Lopez, 2007). Dengan berkurangnya gejala depresi, memberikan
dampak pada timbulnya emosi positif, kekuatan karakter, dan juga makna hidup pada ODHA. Sehingga
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menurunkan depresi pada ODHA.
Hipotesis
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah psikoterapi positif dalam kelompok dapat menurunkan
depresi pada ODHA.
Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah pre-test post-test control group design yang bertujuan untuk
membandingkan efek perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Azwar, 2001). Pada
desain ini terdapat dua kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen atau yang diberi perlakuan dan
kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan (MacLin & Solso, 2010).
Desain eksperimen dalam penelitian ini berupa pemberian intervensi terencana atau treatment dalam
situasi tertentu dengan tujuan untuk mencapai perubahan (Mutrofin, 2006). Pada penelitian ini, dilakukan
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seleksi subjek dan dilanjutkan pengukuran sebelum diberikan perlakuan (pre-test) untuk mengetahui
keadaan awal (skor depresi) subjek.
Subjek Penelitian
Pengambilan sample dengan cara purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini melibatkan 10 ODHA,
dengan karakteristik sebagai berikut :
1) Memiliki tingkat depresi dengan kategori tinggi (berdasarkan BDI-II)
2) Rentang usia 25 s/d 45 tahun.
Sebelum proses terapi dilaksanakan, peneliti melakukan screaning yang bertujuan untuk
mendapatkan subjek yang sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Tahap screaning dilakukan
dengan pemberian skala BDI-II untuk menentukan tingkat depresi pada subjek.
Peneliti menetapkan 10 subjek yang memiliki tingkat depresi tinggi. Kemudian subjek dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang masing-masing kelompok
terdiri dari 5 subjek. Cara pembagian subjek dengan menggunakan teknik random assignment, dengan
tujuan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi peserta pada kelompok eksperimen dan
mendapatkan terapi. Setelah terbentuk dua kelompok, peneliti menjelaskan hak dan kewajiban anggota
kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Setelah semua paham, maka masing-masing
anggota kelompok diminta untuk menandatangani informed consent. Kemudian peneliti memberikan terapi
psikoterapi positif dalam kelompok pada kelompok eksperimen selama 16 hari sebanyak 8 sesi dan setelah
2 minggu penghentian terapi dilakukan follow up. Sedangkan pada kelompok kontrol psikoedukasi.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini pertama BDI-II (Beck Depression Inventory) untuk
mengukur tingkat depresi. BDI-II terdiri dari 21 item yang masing-masing terdiri dari empat pernyataan.
Skor-skor subskala dapat dihitung untuk faktor afektif-kognitif dan faktor penampilan somatik. Subskala
kognitif-afektif mengevaluasi perasaan dan pikiran, terdiri dari total jumlah skor 13 item yang pertama.
Sedangkan untuk penampilan somatik terdiri dari 8 item terakhir (Aldiansyah, 2008). Setiap kategori gejala
pada skala terdiri dari empat penilaian diri. Skor tertinggi yang dapat diterima dari skala adalah 63.
Distribusi yang diberikan pada diagnosis depresi adalah sebagai berikut depresi dengan tingkat rendah 1419 poin, depresi dengan tingkat sedang 20-28 poin, depresi pada tingkat berat 29-63 poin (Steer, Ball, &
Ranieri, 1999). Dari uji reliabilitas terhadap penilaian psikometri BDI-II diperoleh konsistensi internal
alpha .94 (Arnau, Meagher, Norris, & Bramsom, 2001).
Instrumen yang juga digunakan pada penelitian ini adalah VIA-IS (Values In Action Inventory
Strenght). VIA-IS hanya diberikan pada tahap pre test saja dan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan
karakter pada subjek. Setelah teridentifikasi, masing-masing dari subjek menentukan 5 top kekuatan
karakter yang mereka miliki dan memanfaatkannya pada kehidupan sehari-hari. VIA-IS berjumlah 240 item
untuk melakukan penilaian diri mengenai 24 kekuatan karakter yang dimiliki (10 item per kekuatan).
Adapun kekuatan karakter yang terdapat di dalam VIA-IS adalah creativity, curiosity, open-minded, love of
learning, perspective, bravery, persistence, honesty, zest, love, kindness, social intelligence, team work,
fairness, leadership, forgiveness, modesty, prudence, self-regulation, appreciation, gratitude, hope, humor,
dan religiousness. Penggunaan VIA-IS diadaptasi dari jumlah aslinya sebanyak 240 item, menjadi 48 item
(2 item per kekuatan). Hal ini disebabkan karena banyaknya item membuat para subjek keberatan untuk
mengisinya.
Prosedur Intervensi
Selanjutnya setelah ditentukan anggota di masing-masing kelompok, maka peneliti mulai menerapkan
psikoterapi positif dalam kelompok yang telah diujikan melalui proses try out. Adapun rangkaian terapinya,
adalah sebagai berikut (1) sesi pertama dilakukan anamnesa dan kontrak terapi, anggota kelompok
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dijelaskan mengenai tujuan terapi dan terapis memandu peserta untuk berdiskusi tentang aturan dalam
kelompok, positive introduction, pengisian skala VIA-IS untuk mengidentifikasi kekuatan karakter dan
menuliskan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan salah satu dari 5 top kekuatan karakter yang
mereka miliki, pemberian tugas menuliskan three good things (TGT), seluruh anggota di kelompok
eksperimen diajak untuk menuliskan hal-hal baik yang terjadi dihidupnya, baik hal-hal kecil maupun halhal besar, selama 16 hari, (2) checking tugas yaitu kegiatan yang dilakukakan dengan memanfaatkan
kekuatan karakter dan TGT, kemudian dilanjutkan dengan sharing hasil kegiatan yang sudah dilakukan.
Anggota berbagi pengalaman tentang tugas yang dilakukan, membacakan kegiatan yang dilakukan
berdasarkan kekuatan karakter, dan TGT di depan anggota kelompok, berbagi kesan yang didapatkan, dan
setiap anggota kelompok menanggapi dan memberikan support satu sama lain, (3) gratitude visit, yaitu para
anggota kelompok diminta untuk menuliskan surat yang berisi permintaan maaf ataupun ucapan
terimakasih kepada orang yang berarti di dalam kehidupan mereka. (4) Savoring dan komunikasi aktif
konstruktif, anggota kelompok diajak untuk lebih menikmati apa yang dilakukan sehingga lebih memaknai
apa yang dilakukan dan lebih memiliki keterlibatan dengan orang lain, (5) ringkasan hidup, anggota
kelompok diajak untuk lebih memaknai kehidupan, (6) layanan positif, (7) terminasi, (8) Post test (9)
Follow up, melihat pengaruh terapi setelah perlakuan dihentikan.
Sesi pertama, anggota kelompok diminta untuk mengisi skala VIA-IS dan menentukan bagaimana
cara menggunakan kekuatan karakter dalam kehidupan sehari-hari, setelah selesai diberikan penjelasan
tentang pekerjaan rumah (PR) penulisan TGT, yaitu menulis hal-hal baik yang terjadi pada anggota di
setiap harinya. Pada saat melakukan positive introduction, satu persatu anggota kelompok eksperimen
mengungkapkan sesuatu yang positif tentang dirinya. Awalnya sulit bagi mereka untuk melakukan hal
tersebut, tetapi setelah diberikan contoh oleh peneliti akhirnya mereka mulai mencoba. Dan hal ini
merupakan sesuatu yang baru buat mereka, dimana biasanya mereka selalu memfokuskan pada hal-hal
negatif yang ada pada diri mereka, yaitu sebagai penderita HIV/AIDS dan diskriminasi maupun stigma
yang mereka dapatkan. Selain positive introduction mereka juga diminta untuk mengisi VIA-IS untuk
mengidentifikasi kekuatan karakter yang ada pada diri mereka masing-masing. Awalnya mereka sempat
pesimis, dan mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dan ditonjolkan pada diri mereka.
Tetapi setelah diberikan VIA-IS dan setelah diketahui bahwa masing-masing mereka punya kekuatan
karakter, membuat mereka optimis terhadap masa depan ataupun tantangan yang mereka hadapi dalam
hidup. Masing-masing anggota menuliskan 5 top kekuatan karakter yang mereka miliki, setelah itu masingmasing anggota diminta untuk menuliskan apa yang akan mereka lakukan untuk menggunakan salah satu
kekuatan karakter yang mereka miliki dan mendiskusikannya pada kelompok.
Subjek I AG, 5 top kekuatan karakter yang ia miliki adalah kindness, gratitude, love, religiousness,
dan social intelligence. Subjek II EV, 5 top kekuatan karakter yang dimiliki adalah gratitude, humor,
kindness, religiousness, social intelligence. Subjek III (MR), 5 top kekuatan karakternya adalah
religiousness, kindness, coriusity, social intelligence, dan self regulation. Subjek IV (IN), 5 top kekuatan
karakternya adalah humor, forgiveness, kindness, honesty, religiousness. Dan subjek V (BB), 5 top
kekuatan karakternya adalah leadership, coriusity, kindness, hope, forgiveness.
Mereka menggunakan salah satu kekuatan karakter dalam kegiatan mereka. AG memilih gratitude,
dengan cara lebih bersyukur dengan hal-hal positif yang dimiliki saat ini.Contohnya mempunyai keluarga
yang bahagia, anak yang lucu dan tidak terinfeksi HIV/AIDS, suami yang baik dan selalu mengingatkan
dalam mengkonsumsi obat HIV/AIDS di setiap harinya. EV memilih humor, dengan cara pada setiap kali
selesai pertemuan EV mencoba untuk membawakan cerita yang mengandung unsur humor dengan tujuan
untuk membuat teman-teman kelompok tertawa. MR memilih coriusity, karena dia penasaran dan memiliki
rasa ingin tahu yang besar, akhirnya ia menerima tawaran dari teman-teman yang tergabung di dalam LSM
ODHA untuk melakukan pendakian ke gunung bromo. Begitu halnya dengan BB, memilih coriusity
bersama MR dan teman-teman LSM ODHA melakukan pendakian ke gunung bromo. IN memilih
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religiousness, dengan cara berusaha melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sebenarnya
hal ini sudah lama ingin ia lakukan, tetapi karena ketakutanakan mendapatkan diskriminasi dari lingkungan
keinginan tersebut diabaikan. Selain itu ia merasa tidak pantas untuk bergabung dengan orang-orang di
sekitarnya karena merasa sebagai orang yang tidak berguna dan orang yang berdosa. Dari pengalaman
masing-masing anggota kelompok dalam memanfaatkan kekuatan karakter yang mereka miliki, membuat
mereka berfokus pada kekuatan (strength focused) yang ada pada diri mereka.
Setelah itu menulis TGT, setiap hari sebelum tidur semua anggota kelompok diminta untuk
menuliskan hal-hal baik yang terjadi pada hari itu, dan tidak hanya dituliskan tapi juga dimaknai. TGT yang
dituliskan setiap kali pertemuan satu persatu peserta membacakan di depan teman-teman kelompok dan
setelah itu disharekan. Khusus untuk penulisan TGT dilakukan sampai sesi terakhir, selama 16 hari dan
dibaca setiap pertemuan.
Pada awalnya setiap anggota masih malu dan tidak ada yang berinisiatif untuk memulai membacakan
tugasnya. Tetapi semakin sering bertemu dan berdiskusi, membuat subjek lebih berinisiatif untuk membuka
komunikasi dan merespon secara positif apa yang dibacakan oleh anggota lainnya. Satu sama lain saling
tahu dengan kegiatan teman-teman kelompoknya. Hal-hal kecil yang mungkin terjadi direspon secara luar
biasa oleh anggota kelompok yang lain. Hal ini memberikan support ataupun dukungan pada masingmasing anggota kelompok, sehingga membuat mereka merasa diterima di dalam situasi kelompok.
Sesi kedua, terapis mengajak satu persatu membacakan kegiatan yang dilakukan dengan
memanfaatkan kekuatan karakter yang mereka miliki berdasarkan identifikasi skala VIA-IS dan
membacakan TGT. Setelah itu dilanjutkan dengan sharing tentang pengalaman yang mereka dapatkan dari
proses pengerjaan tugas tersebut. Setelah seluruh anggota selesai membacakan dan menceritakan
pengalaman mereka, maka peneliti menjelaskan PR III selanjutnya yaitu Gratitude visit. Gratitude visit
adalah penugasan membuat surat rasa terimakasih atau permintaan maaf kepada orang-orang yang paling
berarti di dalam hidup.
Pada sesi berikutnya, mereka melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas gratitude visit yang telah
dilakukan. Pada saat berdiskusi, masing-masing anggota membacakan isi suratnya dan menceritakan
pengalaman pada saat membacakan surat tersebut. Rata-rata isi surat yang disampaikan adalah ucapan
terimakasih kepada pasangan hidup. Hal ini merupakan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya,
sehingga ada perasaan yang membuat bahagia dan lebih bersyukur setelah menyampaikan rasa terimakasih
secara langsung kepada orang yang berarti. Ada satu anggota yang memanfaatkan pengerjaan tugas
gratitude visit dengan menuliskan surat permintaan maaf kepada orangtua. Pada surat tersebut ia melakukan
open status kalau dirinya telah terinfeksi HIV/AIDS. Ia menceritakan pengalamannya tersebut sampai
menangis di depan teman-teman kelompok terapi. Awalnya ia tidak yakin dan merasa berat untuk
melakukan open status, karena khawatir respon yang akan ia terima. Di samping itu ia juga berpikir tugas
ini adalah sebagai momen yang tepat untuk melakukan open status. Apa yang terjadi, tidak seperti yang ia
khawatirkan. Ibunya lebih perhatian dan lebih sering menghubunginya, bahkan hampir setiap hari.
Sesi ketiga, pengecekan penulisan dan pembacaan TGT. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan
surat gratitude visit dan sharing pengalaman yang di dapat dari proses pengerjaan PR III. Setelah itu
penjelasan PR selanjutnya, yaitu savoring dan komunikasi aktif konstruktif. Seluruh anggota kelompok
diminta untuk menikmati sedetail mungkin kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupannya. Untuk
komunikasi aktif konstruktif, seluruh anggota kelompok diminta untuk melakukan komunikasi dengan
memberikan kegembiraan yang ditampilkan secara nyata dan memperpanjang diskusi tentang pengalaman
bahagia yang diceritakan oleh orang-orang yang disayangi atau berarti bagi diri peserta terapi. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan keterlibatan secara sosial
Sesi keempat, dilakukan pengecekan penulisan dan pembacaan TGT. Setelah itu dilanjutkan
dengan pengecekan tugas savoring dan komunikasi aktif konstruktif, kemudian setiap anggota kelompok
sharing tentang pengalaman yang didapatkan dari proses pengerjaan tugas tersebut dan saling memberikan
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penguatan satu sama lain. Setelah selesai, peneliti menjelaskan tentang tugas rumah selanjutnya yaitu
menuliskan ringkasan hidup. Seluruh anggota kelompok diminta untuk menuliskan bagian terpenting di
dalam dirinya, yaitu bagaimana ia ingin dikenang dengan kontribusi yang ia berikan kepada orang lain
secara positif. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki gambaran dan fokus apa yang seharusnya dilakukan
sebelum meninggal dunia, sehingga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk sibuk pada hal-hal
positif.
Sesi kelima, dilakukan pengecekan penulisan dan pembacaan TGT. Setelah itu dilanjutkan dengan
pengecekan tugas penulisan ringkasan hidup. Kemudian diteruskan sharing tentang pengalaman yang
didapatkan dari proses pengerjaan tugas tersebut dan saling memberikan penguatan satu sama lain. Setelah
selesai, peneliti menjelaskan tentang tugas rumah selanjutnya yaitu layanan positif. Tugas ini dilakukan
secara berkelompok, dimana anggota kelompok bersama-sama mendesain layanan positif apa yang akan
mereka lakukan secara bersama. Layanan positif berdasarkan kekuatan karakter yang ada pada masingmasing anggota secara umum, yaitu kindness atau kebaikan artinya melakukan kebaikan dan perbuatan baik
kepada orang lain yang bersifat sosial, yang didapat dengan melakukan identifikasi menggunakan skala
VIA-IS di sesi pertama. Dari proses diskusi kelompok, akhirnya para subjek memutuskan pelayanan positif
yang diberikan adalah membantu dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh salah satu LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang menangani ODHA. Hal yang dilakukan, mulai dari persiapan acara seperti
membungkus sembako yang akan dibagikan sampai proses pembagian sembako kepada ODHA yang
berada di pelosok-pelosok malang
Sesi keenam, merupakan sesi terminasi atau penghentian proses terapi.Pada proses ini dilakukan
evaluasi terhadap proses terapi yang telah mereka jalani. Sesi ketujuh, post test, yaitu pemberian skala
BDI-II untuk melihat depresi pada anggota kelompok, dengan tujuan apakah setelah diberikan terapi terjadi
perubahan skor depresi pada kelompok eksperimen. Pemberian post test juga dilakukan pada kelompok
kontrol.
Tahap terakhir adalah follow up, dilakukan 2 minggu setelah terapi dihentikan. Pada tahap ini
anggota kelompok kembali diberikan skala BDI-II untuk melihat depresi. Apakah setelah terapi dihentikan
anggota kelompok masih dapat mempertahankan kondisinya.
Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan teknik
analisa uji beda non parametrik Mann-Withney U dan Wilcoxon pada pre-test dan post test kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol serta post test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Maclin
& Solso, 2010). Skala yang digunakan dalam pre dan post test adalah BDI-II. Data kuantitatif dianalisis
dengan bantuan Program SPSS v.16.
Hasil Penelitian
Hasil dari proses terapi yang telah dilakukan adalah perbandingan hasil pre test dan post test antara
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol digunakan untuk mengetahui pengaruh psikoterapi positif
dalam kelompok untuk menurunkan depresi pada ODHA. Hasil perbandingan yang mengukur tentang
penurunan depresi berdasarkan BDI-II pada pre test dan post test antara kelompok kontrol dan eksperimen
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafis di atas, menunjukkan bahwa pada pre test skor depresi antara kelompok kontrol dan
eksperimen berada pada kategori sama-sama tinggi. Kemudian setelah diberikan intervensi pada kelompok
eksperimen menunjukkan adanya perubahan skor depresi. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak
menunjukkan adanya perubahan.
Analisa dilakukan pada setiap kelompok untuk mengetahui perbedaan hasil pre test, dan post test
dengan menggunakan Mann-Whitney. Hasil analisis dari pengukuran depresi diketahui adanya perubahan
skor depresi paad kelompok eksperimen (Z = -2.627 p-value= 0.009). Sedangkan pada kelompok kontrol
tidak ada perubahan skor depresi (Z = .317 p-value = .751) .
Setelah 2 minggu penghentian terapi, maka peneliti melakukan follow up. Dari hasil follow up
tersebut dilakukan analisis pada kelompok kontrol dan eksperimen untuk mengetahui apakah penurunan
depresi dapat dipertahankan. Hasil analisis diketahui kelompok eksperimen masih dapat mempertahan
penurunan depresi (Z = -2.619 p-value = 0.009).
Pembahasan
Hasil yang diperoleh dari penerapan psikoterapi positif dalam kelompok, ada perubahan pada skor depresi.
Hal ini terjadi karena ada pemberian tugas-tugas yang didalamnya terdapat aspek-aspek hidup yang
menyenangkan (the pleasant life), hidup yang mengikat pada kesibukan (the enganged life), dan hidup yang
bermakna (pursuit the meaning). Tugas-tugas yang diberikan berdasarkan ketiga aspek di atas adalah
identifikasi kekuatan karakter, three good thing (TGT), gratitude visit, savoring, komunikasi aktif
konstruktif, menulis ringkasan hidup dan layanan positif. Selain itu dengan psikoterapi di dalam kelompok,
mereka dilatih untuk membantu diri mereka sendiri dengan melibatkan satu sama lain atau melibatkan
seluruh anggota kelompok (Park, Peterson, & Seligman, 2009). Tugas-tugas yang diberikan membuat
bertambahnya pengetahuan anggota kelompok. Bertambahnya pengetahuan dapat meningkatkan kesadaran
seseorang dan berpotensi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Brotto, 2000; Lukens &
McFarlane, 2014). Terapis memulai sesi pertama dengan membangun hubungan yang positif, hal ini
mendorong peserta memperkenalkan diri mereka secara nyata dengan menunjukkan kisah kehidupan yang
berarti dari mereka (Rashid & Ostermann, 2009).
Psikoterapi positif dalam kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, harapan, harga
diri, pemulihan psikologis dan gejala kejiwaan, termasuk depresi (Meyer, Johnson, Parks, Iwanski & Penn,
2012). Psikoterapi positif di dalam kelompok, sebagai pondasi yang kuat untuk bekal masa depan mereka
(Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005; Seligman, Rashid, & Parks, 2006; Snyder, & Lopez, 2007).
Selain itu psikoterapi positif dalam kelompok tidak hanya menurunkan depresi, tetapi juga membangun
emosi positif, kekuatan karakter, dan kebermaknaan (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005; Seligman,
Rashid, & Parks, 2006). Emosi-emosi positif ini terdiri dari kepuasan (satisfaction), kepuasaan hati
(contentment), perasaan lega telah berhasil melakukan sesuatu hal kewajiban dengan baik (fulfillment),
kebanggaan (pride), ketentraman (serenity), harapan dan optimis (hope and optimism), keyakinan yang kuat
atau keimanan (faith), rasa percaya diri (confidence), dan emosi-emosi tersebut, terutama harapan dan
optimis hal ini membantu dalam meniadakan depresi yang dialami (Seligman et all, 2006). Tugas-tugas
yang diberikan sangat mengeksplorasi kekuatan karakter dan atribut positif.
Psikoterapi positif akan dapat menetralkan gejala negatif dan dapat memperkuat karakter individu
(Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005; Seligman, Rashid, & Parks, 2006; Snyder, & Lopez, 2007).
Memperkuat kekuatan karakter yang dimililiki masing-masing subjek dilakukan dengan memberikan tugas
belatih menggunakan 5 top kekuatan karakter yang mereka miliki pada kehidupan sehari-hari.
Pada proses psikoterapi positif dalam kelompok juga diberikan tugas menuliskan TGT. Sering kali
setiap orang selalu berfokus pada peristiwa buruk yang terjadi di dalam dirinya, sehingga mengabaikan halhal positif yang ia alami terutama orang-orang yang mengalami depresi. TGT merupakan latihan yang
bertujuan agar seseorang berfokus pada hal-hal positif yang terjadi, tugas ini dapat meningkatkan
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kebahagiaan dan menurunkan depresi pada satu minggu pemberian positif psikoterapi dalam kelompok
(Sheiner & Parks, 2009).
Gratitude visit adalah salah satu latihan dalam psikoterapi positif dalam kelompok yang bertujuan
untuk meningkatkan rasa syukur (Emmons, 2006). Selain meningkatkan rasa syukur, pada psikoterapi
positif juga diberikan tugas untuk membangun keterikatan sosial yaitu berlatih komunikasi aktif konstruktif
(Gable, Reis, Impett, Asher, 2004). Komunikasi aktif konstruktif adalah komunikasi dilakukan dengan
kegembiraan atau keprihatinan yang ditampilkan secara nyata dan memperpanjang diskusi dengan cara
mendengarkan secara cermat ketika orang yang disayangi atau orang yang berarti di dalam kehidupannya
menceritakan pengalamannya. Dan setelah itu berilah respon yang bersifat positif terhadap cerita tersebut.
Adapun tujuan dari latihan ini adalah membina emosi positif dan membina keterlibatan dalam konteks
hubungan sosial (Sheiner & Parks, 2009). Komunikasi ini juga bisa dilakukan terhadap pasangan sendiri.
Gable, Gonzaka, Strachman (2006) mengatakan pasangan yang sering menggunakan komunikasi aktif
konstruktif memiliki kepuasan terhadap hubungan mereka.
Selain itu juga ada tugas Savoring dan menuliskan ringkasan hidup. Tugas ini dapat meningkatkan
emosi positif dan self regulation (Sheiner & Parks, 2009). Individu yang melakukan kegiatan savor secara
konsisten akan menjadi lebih optimis, depresi akan menurun, dan lebih memiliki kepuasan dalam hidup
(Bryant, 2003; Wood, Heimpel, & Michela, 2003). Menuliskan ringkasan hidup dapat mengurangi konflik
di dalam diri, membantu memperjelas prioritas, membangun harga diri dan membantu penyesuaian
terhadap perubahan keadaan hidup (Emmons, 1986; Pennebaker, 1998; Rivkin & Taylor, 1999).
Psikoterapi positif merupakan intervensi yang dapat diberikan secara individual maupun kelompok.
Namun jika diberikan dalam bentuk kelompok akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi para
pesertanya (Sin & Lyubomirsky, 2009). Awalnya peserta lebih banyak diam, memandang diri negatif,
pesimis terhadap masa depan atau berfokus terhadap sesuatu yang negatif dari dirinya kemudian menjadi
lebih positif setelah mengikuti proses terapi. Tidak hanya dari tugas-tugas yang diberikan dalam proses
terapi tetapi juga adanya dukungan dari teman-teman di dalam kelompok terapi. Dari hasil intervensi yang
dilakukan tidak hanya penurunan depresi yang terjadi, tetapi juga berusaha membangun emosi positif,
kekuatan karakter, dan kebermaknaan.
Rekomendasi
Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari beberapa hambatan, dimana jika tidak diperhatikan dan
disiasati secara baik akan mempengaruhi proses dan hasil terapi. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut,
maka ada beberapa rekomendasi yang di berikan. Yaitu :
a. Peneliti selanjutnya
1) Akan lebih baik jika subjek lebih banyak, sehingga dinamika terapi lebih bervariasi.
2) Mengingat tugas-tugas keterampilan yang diberikan penting untuk terus dilakukan setelah proses
terapi dihentikan, sehingga disarankan subjek penelitian selanjutnya adalah pasangan suami istri
atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita HIV/AIDS dengan tingkat depresi
tinggi lebih dari satu. Hal ini akan membuat mereka memberi motivasi satu sama lain untuk tetap
melakukan tugas-tugas keterampilan psikoterapi positif setelah proses terapi dihentikan.
3) Kelompok kontrol seharusnya tetap diberikan psikoterapi positif dalam kelompok setelah proses
penelitian selesai (waiting list). Hal ini sebagai kode etik dalam pelaksanaan eksperimen psikologi
dan tanggung jawab moral peneliti.
b. LSM ODHA
Psikoterapi positif dalam kelompok juga dapat dijadikan sebagai salah satu terapi untuk mengatasi
permasalahan psikologis yang terjadi pada ODHA.
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Simpulan
Dari penelitain yang dilakukan menunjukkan psikoterapi positif dalam kelompok dapat menurunkan
depresi pada ODHA
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Membaca dewasa ini bukan sekedar menjadi hobi, melainkan menjadi suatu kebutuhan bahkan kewajiban
bagi setiap pelajar dan mahasiswa. Sayangnya, minat baca di Indonesia sendiri masih jauh dibandingkan
negara lain. Padahal kedepan, Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana
persaingan antar negara ASEAN semakin tinggi. Bonus demografi merupakan suatu peluang bagi Indonesia,
namun tenaga kerja yang banyak ini justru menjadi bumerang ketika tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja
masyarakan ASEAN lain, terutama dalam hal kualitas pendidikan.
Self Directed Learning merupakan tindakan inisiatif seseorang untuk mengarahkan dirinya memperoleh
pembelajaran. Hal ini penting untuk menambah wawasan dan ketrampilan seseorang tanpa harus paksaan
dari luar. Minat membaca dapat diperolah bila seseorang memiliki inisiatif yang tinggi untuk memperoleh
suatu pengetahuan atau ketrampilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan
instrumen berupa skala SDL dan minat baca. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik regresi
sederhana. Hasil dari penelitian ini ternyata self directed learning memberikan pengaruh sebanyak 26, 1%
terhadap minat membaca.
Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan layanan bagi sumber daya manusia untuk menjadi
pribadi yang lebih baik yang dapat hidup mandiri. BK dapat menjadi sarana pendongkrak semangat belajar
mandiri terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Kata Kunci: Self Directed Learning, Bimbingan & Konseling.

Latar Belakang
Indonesia dewasa ini akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana persaingan antar
negara ASEAN semakin tinggi. Disisi lain, kelak pada tahun 2020 – 2030 Indonesia diprediksi akan
mendapat Bonus Demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana penduduk dengan umur
produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak (Eka, 2014). Pada
dasarnya, bonus demografi akan sangat menguntungkan dalam era MEA karena Indonesia memiliki
penduduk yang sebagian besar berusia produktif.
Sayangnya, tenaga kerja yang banyak ini justru menjadi bumerang ketika tidak bisa bersaing dengan
tenaga kerja masyarakat ASEAN lain, terutama dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut
United Nations Development Programme, Indeks Pembangunan (IPM) kita masih berada di peringkat 108
dari 187 negara (anypedia, 2014). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan SDM adalah minat baca yang membudaya,
karena menyerap berbagai jenis bahan bacaan bermutu sehingga dapat menambah pengetahuan serta
menambah wawasan (Ansyori, 2010).
Minat membaca seseorang menjadi salah satu faktor penentu tergeraknya seseorang untuk melakukan
kegiatan membaca. Kegiatan membaca, merupakan salah satu usaha di bidang pendidikan, dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nilai pendidikan merupakan aset moral, yaitu dalam bentuk
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan merupakan investasi. Pandangan ini
ditinjau dari sudut human capital (SDM sebagai unsur modal) (Sutermeister, dalam nsimeon, 2015).
Membaca dewasa ini bukan sekedar menjadi hobi, melainkan menjadi suatu kebutuhan bahkan
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kewajiban bagi setiap peserta didik. Sayangnya, minat baca di Indonesia sendiri masih jauh dibandingkan
negara lain. Berdasarkan penelitian, menurut Rosidi (1972) hanya 15% dari seluruh ilmu yang dibutuhkan
dalam kehidupan diperoleh dari bangku sekolah, yang lainnya (85%) diperoleh dari luar sekolah, terutama
melalui kegiatan membaca (Sudikan, satukatabookart.blogspot.com).
Fakta yang ada, pada tahun 1992, hasi survei UNESCO menunjukkan bahwa tingkat minat baca
Indonesia menempati urutan ke 27 dari 32 negara. Pada tahun 1995, hasil survei Departemen Pendidikan
Nasional, sebanyak 57% pembaca Indonesia, dinilai hanya sekedar membaca tanpa memahami apa yang
dibaca . Data Bank Dunia dalam studi Vincent Greannary pada 1998, kemampuan membaca anak-anak
kelas VI SD Indonesia memegang posisi 51,7 setelah Filipina (52,6), Thailand (65,1), Singapura (74,0), dan
Hongokng (75,5). Dilanjutkan dengan laporan tahun 2006 oleh Progress in International Reading Literacy
Study (PIRLS), minat baca SD indonesia menempati posisi 36 dari 40 negara (Supono,
m.kompasiana.com).
Ironisnya lagi, Indonesia tidak menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama untuk
mendapatkan infromasi. Studi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006, masyarakat Indonesia lebih
memilih menonton TV (85,9%), mendengarkan radio (40,3%) daripada membaca koran (23,5%) (Denhura,
Edukasi.kompasiana.com). Budaya baca Indonesia pada tahun 2009 menempati posisi terendah dari 52
negara di kawasan Asia Timur (studi Organisasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi/OECD). Sedangkan
pada tahun 2011, diperoleh hasil bahwa dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang masih memiliki minat
baca yang tinggi (survei UNESCO). Pada tahun 2012 Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara di
dunia dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari
165,7 juta jiwa, hanya memiliki jumlah terbitan buku sebanyak 50 juta per tahun. Hal ini mengartikan
bahwa rata-rata satu buku di Indonesia dibaca oleh lima orang dalam satu tahun (Sehabbuddin,
metro.kompasiana.com). Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan suatu sikap yang dapat meningkatkan
minat baca pada peserta didik, salah satunya dengan self directed learning atau kemandirian dalam belajar.
Self directed learning (SDL) merupakan usaha lebih seseorang dalam mempelajari atau menguasai
suatu pengetahuan atau ketrampilan atas dasar keinginan sendiri. Dalam hal ini, Bimbingan dan Konseling
(BK) merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mewujudkan hal ini. BK merupakan layanan yang
diberikan kepada peserta didik untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang mandiri dan dapat
mengembangkan potensi secara maksimal. Tujuan tersebut, salah satunya dapat dinilai dari kemandirian
belajar peserta didik, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga non akademik. Hal tersebut sangat penitng
dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan keterampilan ini, peserta didik tidak hanya mendapat
pembelajaran dari ruang kelas saja, tetapi juga mengembangkan pengetahuannya di luar kelas. Metode self
directed learning ini dapat dilakukan dengan beberapa cara mulai dari bertanya pada yang lebih ahli,
membaca, hingga melakukan penelitian tersendiri. Dengan kata lain, peserta didik yang memiliki perilaku
self directed learning yang tinggi akan memiliki usaha lebih untuk mencari pengetahuan lebih dari yang
diluar jam pelajaran.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk
mengetahui mengetahui hubungan antara perilaku self directed learning dan minat membaca pada
mahasiswa. Selain itu, penulis ingin mengetahui, bagaimana peran layanan bimbingan dan konseling dalam
mendorong peserta didik agar memiliki ketrampilan self directed learning.
Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu bagi peserta didik adalah lebih memotivasi
agar dapat meningkatkan dorongan untuk belajar mandiri dengan meningkatkan minat membaca. Selain itu,
bagi guru Bimbingan dan Konseling, penlitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengetahui
strategi apa saja yang dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Sedangkan manfaat bagi pemerintah
terutama dinas pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang tepat dalam mengembangkan
kualitas pendidikan terlebih kualitas SDM di Indoensia agar dapat lebih bersaing pada era MEA. Manfaat
bagi keilmuan psikologi dan bidang pendidikan adalah dapat menambah refrensi seputar self directed
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learning dan minat terhadap membaca.
Minat Membaca
Minat adalah suatu keadaan mental dimana seseorang memberikan perhatian yang kuat dan menghasilkan
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu situasi atau objek yang menyenangkan dan memberi nilai
baginya, dan menjadi satu faktor bagi seseorang untuk memperoleh tujuannya (Krismanto, 2009;
Widyawati, 2011; KBBI, 1997). Membaca adalah suatu proses yang melibatkan pengelihatan yang
dilakukan untuk memperoleh pesan melalui media yang tercetak maupun tertulis, dan selanjutnya dapat
mengarahkan ke sejumlah aktivitas seperti pengetian, khayalan, mengamati, dan mengingat-ngingat untuk
mendapatkan informasi (Krismanto, 2009; Widyawati, 2011). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa minat
membaca adalah suatu perhatian dan dorongan yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan tertarik
dan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan
kemauannya sendiri, dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu (Krismanto, 2009; Tampubolon, dalam
Sugiarti, 2012; Widyawati, 2011).
1. Aspek-aspek Minat Membaca
Aspek-aspek dari minat membaca menurut Harris & Sipay (dalam Krismanto, 2009) meliputi 4 aspek
yaitu:
a. Aspek kesadaran akan manfaat membaca, yaitu aspek dimana seseorang dapat meyadari,
mengetahui, dan memahami manfaat membaca buku.
b. Aspek perhatian terhadap membaca buku, yaitu aspek yang mengungkap perhatian dan ketertarikan
dalam membaca buku.
c. Aspek rasa senang, yaitu aspek yang mengungkap rasa senang seseorang terhadap kegiatan
membaca.
d. Aspek frekuensi, yaitu seberapa sering seseorang menghabiskan waktunya untuk membaca buku.
2. Faktor-Faktor Minat Membaca
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang berasal dari faktor personal dan faktor
institusional. Faktor personal terdiri dari variasi individu seperti usia, jenis kelamin, inteligensi,
kemampuan membaca, sikap terhadap membaca, dan kebutuhan psikologis.
Self Directed Learning
Self Directed Learning merupakan sebuah merupakan sifat atau proses ketika seorang pembelajar memiliki
dorongan dari dalam diri (inisiatif) untuk memenuhi kebutuhan belajar, dalam rangka mengembangkan
asupan moral, emosional, dan intelektualnya secara mandiri melebihi dari proses yang diinstruksikan.
Proses ini dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa bantuan orang lain (Kasworm, Rouf, 2011;
Manggala, dkk, 2012). Secara sederhana self directed learning diartikan sebagai kemandirian belajar dan
rasa tanggung jawab seseorang untuk dapat belajar memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Prinsip yang
digunakan dalam SDL adalah: (a) pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat, (b)
kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar yang mandiri, (c) orang dewasa lebih tertarik
belajar dari permasalahan daripada lewat isi matakuliah, (d) pengakuan, penghargaan, dan dukungan
terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar (Dikti, 2008)
1. Aspek Self Directed Learning
Aspek dari SDL yang telah diteliti oleh Boyer, Langevin, dan Gespar (dalam Conner, 2012), terdiri
dari 4 aspek yaitu, (a) inisiatif, (b) self-efficacy, (c) kontrol, dan (d) motivasi. Inisiatif merupakan
aspek yang mengugkap kemauan pribadi seseorang untuk melakukan usaha lebih dalam mempelajari
suatu hal. Self-efficacy yaitu rasa keyakinan individu terhadap kemampuan yang ada dalam dirinya
untuk melakukan suatu hal. Kontrol adalah usaha seseorang dalma mengendalikan dirinya untuk fokus
pada perilaku tertentu untuk mencapai tujuannya. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang
untuk mencapai suatu hal.
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Hipotesis
Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara self directed learning dengan minat
membaca pada mahasiswa. Semakin tinggi self directed learning seseorang, maka semakin tinggi pula
minat membacanya.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuarntitatif
yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek tertentu yang datanya berupa angka-angka yang kemudian
diolah secara matematis untuk menarik suatu kesimpulan (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini, yang dikaji
yaitu terfokus pada variabel sikap terhadap membaca dan variabel perilaku self directed learning yang
diketahui melalui hasil skor yang hasilnya berupa angka pada instrumen yang diberikan kepada subjek
penelitian. Angka-angka tersebut kemudian dianalisa yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan
untuk membuktikan hipotesis.
Selain itu, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk merumuskan solusi dari permasalahan
yang ada. Sumber informasi diperoleh melalui buku, jurnal, web, media massa, dan lain-lain.
Subjek Penelitian
Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa secara umum. Sampel dari penelitian ini yaitu 50 mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013 dan 2014 yang berstatus aktif, sedang menempuh
jurusan psikologi. Kedua angkatan ini dipilih karena populasi sedang melakukan kegiatan belajar dengan
menggunakan kurikulum yang sama yaitu kurikulum 2013. Jumlah sample, diambil berdasarkan
pertimbangan teori Gay (dalam Idrus, 2008) yang menyebutkan bahwa jumlah minimal subjek yang
diperlukan untuk menguji korelasi adalah 30. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara quota
sampling yaitu teknik sampling yang jumlahnya telah ditentukan terlebih dahulu (Idrus, 2009).
Perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan juga dipertimbangkan yaitu 25 mahasiswa dan 25
mahasiswi.
Variabel Penelitian
Variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku self directed learning, yaitu sebuah kecenderungan
perilaku yang mendorong diri sendiri untuk mau menguasai ketrampilan atau kompetensi tertentu.
Sedangkan variabel bebas dari penelitian ini adalah minat membaca, yaitu suatu dorongan dari dalam diri
individu untuk menyenangi, melakukan, dan mengetahui manfaat dari membaca. Mahasiswa merupakan
peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 pada sebuah lembaga pendidikan tinggi.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode instrumen. Instrumen yang digunakan ada 2 macam
yaitu skala minat baca dan skala PRO-SDL, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Skala Minat Baca
Skala minat baca adalah skala yang digunakan untuk mengukur minat membaca. Skala ini terdiri dari
24 item yang dibuat oleh Krismanto (2009). Dari hasil uji coba kepada 69 siswa kelas IV SDN
Petompon 01, skala ini memiliki tingkat reliabilitas yang ditunjukkan pada nilai cornbach alpha yaitu
0,902. Sedangkan uji validitas pada item, koefisien geraknya antara 0,306 sampai dengan 0,823. Pada
hasil uji coba pada sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Psikologi UMM, instrumen ini memiliki 1 item
gugur pada uji validitas yaitu item 13. Ke-23 item lain memiliki nilai validitas yang bergerak antara
0,348 sampai dengan 0,754, dengan indeks reliabilitas pada cornbach alpha yaitu 0,917.
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2. Skala PRO-SDLS
Skala kedua adalah skala personal responsibility orientation in self directed learning scale (PROSDLS). Skala ini juga terdiri dari 25 item yang telah diujicobakan kepada 138 mahasiswa baik dari
program sarjana, magister, maupun doktoral pada universitas yang terletak di Amerika (Conner, 2012).
Berdasarkan hasil uji coba, skala ini memiliki tingkat reliabilitas yang ditunjukkan pada nilai cornbach
alpha yaitu 0,902. Setelah dilakukan adapatsi ke dalam bahasa Indonesia, skala diujicobakan pada 50
mahasiswa Fakultas Psikologi UMM, instrumen ini memiliki 15 item gugur pada uji validitas. Ke-14
item lain memiliki nilai validitas yang bergerak antara 0,343 sampai dengan 0,664, dengan indeks
reliabilitas pada cornbach alpha yaitu 0,844.
Analisis data
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan uji korelasi bivariat yaitu dengan cara regresi
sederhana, pada program IBM Statistics SPSS 21.
Hasil Penelitian
Penelitian dilakukan pada 50 subjek yang berusia 17—21 tahun yang terdiri dari 25 subjek laki-laki dan 25
subjek perempuan. Berdasarkan hasil skor skala minat baca, diperoleh bahwa sebanyak 5 subjek termasuk
pada tingkat minat membaca yang rendah dengan rincian 4 subjek laki-laki dan 1 subjek perempuan.
Sedangkan subjek yang termasuk pada kategori sedang sebanyak 16 subjek yang terdiri dari 9 subjek lakilaki dan 7 subjek perempuan tergolong. Subjek yamg termasuk pada kategori tinggi sebanyak 29 yang
terdiri dari 12 subjek laki-laki dan17 subjek perempuan. Berdasarkan hasil penelitan pada minat baca
mahasiswa sebanyak 58% sudah termasuk kategori tinggi, 32% sedang, dan 10% adalah rendah.
Pada hasil skala SDL, diperoleh bahwa subjek yang termasuk pada kategori rendah sebanyak 1
subjek yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan subjek yang termasuk pada kategori sedang sebanyak 29
subjek yang terdiri dari 13 subjek laki-laki dan 16 subjek perempuan. Subjek yang termasuk pada kategori
tinggi sebanyak 20 yang terdiri dari 11 subjek laki-laki dan 9 subjek perempuan. Sedangkan pada hasil
penelitian tentang SDL, diperoleh bahwa tingkat SDL pada subjek sebanyak 58% tergolong pada kategori
sedang, 40% tergolong tinggi, dan 2% lainnya tergolong rendah.
Pada perbedaan tingkat SDL pada subjek laki-laki dan perempuan, memiliki perbedaan skor rata-rata.
Pada subjek laki-laki memiliki tingkat SDL yang lebih tinggi daripada perempuan yaitu 38,08 berbanding
dengan 34,72. Sedangkan pada perbedaan minat membaca, pada subjek laki-laki memiliki tingkat minat
mebaca yang lebih rendah daripada perempuan yaitu 14,76 berbanding dengan 17, 36. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada minat belajar mandiri, pada dasarnya laki-laki memiliki keinginan belajar mandiri
yang lebih tinggi, namun dalam hal membaca, perempuan cenderung berminat belajar dengan cara
membaca daripada laki-laki. Namun dari perbedaan tersebut tidak dimaknai secara signifikan, karena
berdasar hasil analisa t-test, uji T tidak memenuhi syarat menolak Ho.
Hasil analisis regresi sederhana tertera pada tabel berikut.
Gambar 1. Hasil Korelasi regresi sederhana SDL dan Minat Baca
Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R
Square

1

.511a

.261

.246

Std. Error of the Durbin-Watson
Estimate
5.25652

1.922

a. Predictors: (Constant), SDL_2
b. Dependent Variable: minat_2

Tabel diatas menjelaskan besarnya korelasi.hubungan (R) yaitu sebesar 0,261. Dengan kata lain,
menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel SDL terhadap minat baca sebanyak 26, 1%. Sedangkan
73,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
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Self Directed Learning dan Minat Baca
Berdasarkan hasil penelitan pada minat baca mahasiswa sebanyak 58% sudah termasuk kategori tinggi,
32% sedang, dan 10% adalah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada aspek kesadaran, perhatian, rasa
senang, dan frekuensi terhadap membaca tergolong sedang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu faktor internal dan eksternal. pada faktor internal dapat dipengaruhi oleh motivasi pada diiri sendiri,
kondisi kesehatan, rasa ingin tahu dan lain-lain. sedangkan pada faktor eksternal, dapat dipengaruhi oleh
penyediaan buku atau refrensi di sekitar lingkungan subjek, lingkungan sosial subjek, dan lain-lain.
Selain itu, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, di usia dan tingkat pendidikan
pada mahasiswa, sebagian besar masih tergolong pada taraf sedang. Hal ini berarti bahwa inisiatif, selfefficacy, kontrol diri, dan motivasi subjek cenderung sedang dalam melakukan belajar secara mandiri. Pada
kategori ini, subjek dapat memunculkan aspek-aspek tersebut dengan beberapa bantuan dari dosen maupun
orang sekitar untuk melakukannya (Krismanto, 2009; Widyawati, 2011).
Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, diperoleh R square sebesar 0,261 dengan kata lain, SDL
mempengaruhi minat baca sebanyak 26, 1%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar seseorang
memang sangat mempengaruhi minat baca. Semakin tinggi keinginan untuk belajar secara mandiri, maka
seseorang akan tergerak untuk mau membaca, sehingga minat membacanya tinggi. Menurut penelitian lain,
menyebutkan bahwa SDL pada siswa dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa (Suarjana,
dkk, 2013). Hasil peelitian lain mengatakan bahwa minat belajar pada siswa juga dapat dipengaruhi oleh
dorongan dan dukungan dari orang tua siswa secara signifikan (Widyawati, 2011). SDL salah satunya
memiliki aspek self efficacy dimana pada penelitian yang dilakukan Umar (dalam widyawati, 2011)
menyebutkan bahwa self efficacy berpengaruh secara langsung terhadap prestasi membaca.
Peran Layanan Bimbingan & Konseling (BK) dalam Meningkatkan Kualitas SDM
Layanan BK adalah sarana yang dimiliki sekolah atau perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi
peserta didik. Bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada seseorang atau
beberapa individu agar dapat mengembangkan kemampuan diri dengan cara memahami diri, lingkungan,
mengatasi hambatan, dan menentukan masa depan yang lebih baik sesuai norma yang berlaku. Hal tersebut
berujung pada mencapai kesejahteraan dalam hidupnya (Ahmadi; Prayitno & Amti, Walgito, dalam
Haryanto, 2009). Sedangkan konseling, merupakan hubungan profesional antara konselor dan klien berupa
percakapan bertujuan untuk membantu klien memahami diri dan lingkungan agar dapat membuat keputusan
yang tepat bagi dirinya untuk keluar dari hambatan yang dialami.
BK memiliki fungsi yaitu (1) fungsi pemahaman, (2) fungsi preventif, (3) fungsi pengembangan, (4)
fungsi penyembuhan, (5) fungsi penyaluran, (6) fungsi adaptasi, (7) fungsi penyesuaian, (8) fungsi
perbaikan, (9) fungsi fasilitasi, dan (10) fungsi pemeliharaan. Terkait dengan akan datangnya MEA, maka
layanan BK menjadi salah satu sarana penting untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas, dan
siap bersaing dengan masyarakat asing. Kualitas SDM ini dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara
meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Kualitas peserta didik salah satu indikatornya yaitu dengan
menumbuhkan minat baca. Seperti yang diungkapkan oleh Ansyori (2010), bahwa salah satu
cara untuk meningkatkan SDM adalah minat baca yang membudaya, karena menyerap berbagai jenis
bahan bacaan bermutu sehingga dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan. Dengan
membaca diharapkan pola pikir masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu mewujudkan SDM yang
handal dan bersaing dalam dunia internasional.
Pada suatu kasus, konseling karir menjadi tujuan beberapa peserta didik yang masih bingung dengan
tujuan karirnya. Namuns etelah dieksplorasi, beberapa ujung permasalah terletak pada kurangnya wawasan
tentang berbagai profesi yang tersedia terutama dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Hal ini menjadi
penyebab mengapa bibiloterapi kadang menjadi salah satu sarana dalam metode konseling. Buku dan
artikel sebenarnya telah banyak, namun jika tidak ada minat baca, maka sukar untuk dilakukan. . Tujuannya
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tidak hanya untuk membuka wawasan, namun lebih dari itu mendorong siswa untuk berusaha lebih giat
dalam menggapai sesuatu. Perjuangan inilah yang diwujudkan dengan kegiatan membaca.
Minat membaca, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat didorong berawal dari
self directed learning atau sikap belajar mandiri yang baik. Layanan BK, dapat menjadi salah satu sarana
untuk mencapai hal ini, terutama dalam pengembangan karir. Beberapa langkah berikut dapat menjadi salah
satu cara disamping menggunakan teknik konseling karir lainnya. Menurut Sisco (dalam digilib.unila.ac.id)
ada 6 langkah kegiatan untuk membantu individu menjadi lebih mandiri dalam belajar, yaitu:
a) preplanning atau perencanaan aktivitas sebelum proses pembelajaran, hal ini dapat di berikan setelah
tahap eksplorasi permasalahan yang diberikan. Tujuannya untuk memperjelas tujuan konseling.
b) menciptakan lingkungan belajar yang positif, lingkungan tidak hanya diberikan kepada klien pada saat
proses konseling. Klien juga diminta untuk mengidentifikasi lingkungan yang seperti apa yang
membuat suasana belajar mendukung. Mencari beberapa solusi tentang kendala-kendala dan alternatif
solusinya. Disini klien dilatih tidak untuk mengendalikan diri sendiri, tetapi juga mengendalikan
lingkungan dengan baik.
c) mengembangkan rencana pembelajaran, pembelajaran disini dapat dilakukan dengan menuliskan
rencana apa saja yang dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui dengan luas tentang pekerjaan
apa yang diinginkannya. Dengan inisiatif ini, konselor dapat menawarkan buku-buku pendamping
bimbingan karir untuk meningkatkan pengetahuan klien.
d) mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai, setelah diidentifikasi tentang kriteria-kriteria
pekerjaan yang dilakukan, konselor dapat mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi, kegiatan
apa saja yang klien sering lakukan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Hal ini dikatakan
dapat memprioritaskan bakat dan ketrampilan yang telah dimiliki klien.
e) melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring, hal ini dapat dilakukan dengan mendorong klien
untuk dapat fokus pada tujuan karir yang telah ditentukan dengan mengembangkan bakat.
f) mengevaluasi hasil belajar individu, hal ini merupakan evaluasi terhadap ketrampilan yang telah
diusahakan, dengan kebutuhan pada dunia kerja. Dari hasil evaluasi ini terlihat mana ketrampilan yang
telah dilatih, dan mana yang masih peru dikembangkan. Evaluasi ini berujung pada pemantapan dalam
pengambilan keputusan karir klien.
Simpulan
Kesimpulan penelitian ini yaitu minat baca akan dipengaruhi oleh kemampuan belajar mandiri atau self
directed learning sebanyak 26, 1%. Berdasarkan hasil analisis sintesis, peningkatan kualitas SDM dapat
sejak dini diberikan oleh layanan Bimbingan dan Konseling. Peserta didik yang kelak akan menjadi SDM
di Indonesia diarahkan dengan langkah-langkah dalam belajar mandiri atau self directed learning (SDL).
Melalui konseling dengan langkah SDL ini, diharapkan peserta didik dapat trangsang untuk membaca
terutama tentang informasi karir masa depan. Melalui pemfokusan tujuan karir, harapannya, individu
menjadi lebih matang dan profesional dalam menghadapi tantangan kerja ke depannya. Sehingga kualitas
SDM di Indoensia patut dipertimbangkan dalma persaingan MEA yag lebih ketat.
Metode ini dapat dilakukan oleh konselor-konselor dengan wawasan karir yang baik pula. Selain itu,
buku-buku pendaping bimbingan karir juga sangat membantu dalam proses peningkatan kualitas SDM ini.
Pada penelitian berikutnya, direkomendasikan untuk meneliti seberapa besar pengaruh bimbingan karir
dengan minat baca terhadap kesiapan karir pada peserta didik.
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Indonesia adalah negara multikulteral terbesar di dunia dengan segala keaneka ragaman yang dimiliki.
Namun kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, ternyata memiliki potensi timbulnya persoalan yang
akhirnya menyebabkan at risk student muncul dan akibatnya menyebabkan bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang beresiko. Untuk mencegah bangsa Indonesia menuju pada kehancuran, maka diperlukan intervensi
segera mungkin di Sekolah Dasar dengan mengidentifikasi at risk student, dan melakukan program layanan
dan bantuan.
Keterampilan sosial pada at-risk student bila tidak ditangani dan diajarkan, akibatnya berdampak pada
kehidupan sosial dan akademiknya. Secara sosial at-risk student akan mendapatkan perlakuan yang tidak
menyenangkan dari lingkungan sekitarnya, diabaikan, ditolak sedangkan secara akademik akan mengalami
trauma dan mungkin akan drop out dari sekolah (Stubb, 2008; Kavale & Fornes, 1996; Moore, 2005).
Sejumlah besar perilaku sosial anak diperoleh dengan cara meniru, belajar model dan memperoleh
reinforcement dari teman-teman sebayanya. Hal ini terlihat dari perilaku anak yang sering menirukan caracara berbicara, bertingkah laku dan model pakaian teman dalam kelompoknya (Gonnella, 2005).
Keterampilan sosial adalah perilaku dari hasil belajar agar dapat berinteraksi dan diterima oleh orang lain
(Gresham & Elliot, 1984). Dengan menggunakan peer relationship yang merupakan komponen penting dalam
pencapaian prestasi dalam memahami kejujuran, harga diri, kecenderungan terhadap kebaikan, penguasaaan
ekspresi simbolik, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif (Robertson,
dkk, 2003) diharapkan social skills at risk student meningkat
.

Kata Kunci: Peer Relationship,Strategi Bimbingan, At Risk Student, Sekolah Dasar.

Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara Multikultural terbesar di dunia, dengan luas wilayah ± 5.193.252km2
terbentang dari sabang dan merauke. Ada sekitar 300 suku bangsa yang hidup di Indonesia dengan 250
jenis bahasa daerah yang berbeda, semuanya tersebar di 34 propinsi. Selain itu ada beraneka ragam agama
yang dianut masyarakat Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, serta aliran
kepercayaan lainnya. Itulah keberanekaragamanan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Namun kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, dapat menyebabkan timbulnya berbagai
persoalan. Persoalan yang dihadapi bangsa kita antara lain adalah korupsi, perseteruan politik, kekerasan,
kemiskinan, kekurangan gizi, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusian untuk menghormati
hak-hak orang lain. Berbagai persoalan tersebut yang timbul, diakibatkan krisis multidimensi yang dialami
bangsa Indonesia dan mengakibatkan Indonesia sebagai negara beresiko termasuk didalamnya anak-anak
beresiko.
Masalah yang timbul karena multidimensi yang dialami bangsa Indonesia berdampak buruk terhadap
kondisi anak-anak Indonesia. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa, kondisi bangsa ini yang akan
menyebabkan anak-anak berpotensi menjadi anak yang beresiko. Ini berarti negara kita adalah negara yang
beresiko, dan produk yang dihasilkan dari bangsa yang beresiko adalah generasi beresiko, yaitu generasi
yang akan kehilangan masa depannya yang cemerlang.
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Masalah di bidang pendidikan tidak hanya jumlah anak yang putus sekolah yang meningkat,
berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak tiap-tiap ahun tidak
mampu menyambung pendidikannya. Hal ini disebabkan karena aspek ekonomi, anak-anak dipaksa bekerja
untuk memberi dukungan ekonomi kepada keluarga, dan pernikahan dini. Selain itu, masalah pendidik
yang kurang kompeten dan kurangnya tenaga pengajar. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang
memperhatikan kultur sekolah yang berkomitmen untuk memelihara nilai-nilai unggul dalam kehidupan
sehari-hari. Di dunia internasional, mutu pendidikan Indonesia berada di peringkat ke -64 dari 120 negeri di
seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2011.
Munculnya anak beresiko di Indonesia, perlu diambil tindakan yang segera mungkin untuk dicegah
dan diatasi sebaik mungkin. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan generasi muda terbaiknya di masa
yang akan datang, dan ini akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang tertinggal dari negara-negara
lain di dunia. Peran pemerintah adalah segera mengidentifikasikan anak-anak yang dikatakan beresiko dan
melakukan tindakan lanjutan dengan memberikan layanan dan bantuan bagi anak-anak beresiko tersebut.
Peran seorang pendidik, adalah melakukan upaya mengiidentifikasi di sekolah dasar terhadap siswa
beresiko (at-risk student) dan memberikan layanan serta bimbingan yang tepat bagi mereka. Sekolah Dasar
sebagai institusi formal tidak hanya berperan dalam mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi
perlu mengembangkan keterampilan sosial yang berguna bagi siswa itu sendiri. Hasil pengamatan di
lapangan, pelaksanaan pendidikan di sekolah hanya berada di ranah kognitif saja, tidak diimbangi dengan
mengasah kemampuan afektif dan psikomotor yang penting bagi siswa SD sebagai landasan perkembangan
selanjutnya.
Berkaitan dengan keterampilan sosial yang perlu diajarkan dan dilatihkan bagi siswa sekolah dasar
pada umumnya dan siswa beresiko (at-risk student), dikarenakan dalam bersosialisasi sering muncul
permasalahan di antaranya adalah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan
sekolah. Tidak dikuasainya keterampilan sosial pada anak maka akan berakibat terhambatnya proses
pembelajaran di sekolah. Keterampilan sosial pada at-risk student bila tidak ditangani dan diajarkan,
akibatnya berdampak pada kehidupan sosial dan akademiknya. Secara sosial at-risk student akan
mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya, diabaikan, ditolak
sedangkan secara akademik akan mengalami trauma dan mungkin akan drop out dari sekolah (Stubb, 2008;
Kavale & Fornes, 1996; Moore, 2005).
Sejumlah besar perilaku sosial anak diperoleh dengan cara meniru, belajar model dan memperoleh
reinforcement dari teman-teman sebayanya. Hal ini terlihat dari perilaku anak yang sering menirukan caracara berbicara, bertingkah laku dan model pakaian teman dalam kelompoknya (Gonnella, 2005).
Seseorang yang kurang memiliki keterampilan sosial ditandai dengan rendahnya kualitas dalam
berinteraksi dengan orang lain, memiliki kecemasan yang tinggi dan kurang mempunyai pengalaman sosial
sehingga sering merasa kesepian, tidak bahagia, menarik diri dan agresif. Kesulitan dalam keterampilan
sosial dianggap wajar apabila masih dalam taraf normal, tetapi apabila kesulitan ini tidak ditangani dengan
baik, maka hal ini akan berpengaruh pada tingkat perkembangannya yang selanjutnya dan semakin lama
masalah sosialisasi ini akan dapat menimbulkan stres.
Kondisi ini tidak menguntungkan bagi anak-anak yang beresiko, oleh karena itu diperlukan adanya
suatu intervensi untuk meningkatkan keterampilan sosial, salah satunya dengan peer relationship dalam
pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan peer relationship yang merupakan komponen penting
dalam pencapaian prestasi dalam memahami kejujuran, harga diri, kecenderungan terhadap kebaikan,
penguasaaan ekspresi simbolik, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan
kreatif (Robertson, dkk, 2003) diharapkan social skills at risk student meningkat.
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Karakter at-risk student
Anak-anak telah didefinisikan sebagai “at-risk” memiliki indikator antara lain; (1)anak yang memiliki
kemahiran membaca yang terbatas di usia pada umumnya, (2) memiliki berpengalaman yang tidak
menyenangkan atau trauma, (3) memiliki kondisi cacat atau sakit, menunjukkan perilaku yang bermasalah,
(4) berasal dari keluarga miskin, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, memiliki banyak anak, tidak
memiliki rumah, orang tua tunggal, (5) kesejahteraan kurang, (6) disfungsi keluarga, pelecehan, (7)
orangtua yang memiliki gangguan jiwa, ada perselisihan dalam keluarga dan orangtua dalam kondisi
sakit,(8) masuk dalam kelompok beresiko di masyarakat (pengguna narkoba, penggangguran, dan menjadi
orangtua di usia muda.
Chen dan Kaufman (1997) mengidentifikasikan ada lima faktor, siswa dikatakan at-risk students:
 Berada di status ekonomi yang rendah
 Dari keluarga tunggal
 Salah satu dari saudaranya putus sekolah
 Siswa tersebut memiliki nilai rata-rata
 Siswa tersebut mengulang di kelas yang sama (tidak naik kelas)
Siswa dikatakan beresiko, tidak hanya dilihat dari hasil nilai akademiknya dibawah rata-rata, tetapi
juga memiliki konsep diri yang lemah. Pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah membuat siswa
tidak yakin dengan kemampuannya sendiri menyebabkan terjadinya kegagalan. (Roueche and Roueche,
1993).
Keterampilan Sosial
Secara umum pengertian keterampilan sosial adalah tingkah laku yang dipelajari dan dapat diterima oleh
masyarakat yang memungkinkan individu tersebut mendapat respon yang positif dalam berinteraksi dengan
orang lain dan menghindari terjadinya respon negatif dari lingkungan individu (Cartledge dan Melburn
dalam Lutfig, 1989).
Menurut Gresham (1985) Keterampilan Sosial merupakan serangakaian tingkah laku interpersonal
yang bersifat kompleks karena terdiri dari tingkah laku interpersonal (keterampilan berbicara, kerjasama,
dan menolong orang lain), tingkah laku yang berhubungan dengan diri sendiri (mengekpresikan perasaan,
perilaku moral, bersikap positif terhadap diri sendiri), serta tingkah laku yang berkaitan dengan tugas
instruksi atau petunjuk, kerja mandiri dan sebagainya. Keterampilan Sosial adalah perilaku dalam situasi
tertentu dalam memprediksi suatu hasil interaksi sosial yang penting bagi individu yaitu penerimaan teman
sebaya, popularitas, penilaian akademik, dan tingkah laku sosial lain yang berkorelasi secara konsisten.
Walker (1983: 27) mendefinisikan keterampilan sosial sebagai "seperangkat kompetensi yang a)
memungkinkan individu untuk memulai dan mempertahankan hubungan sosial yang positif, b) memberikan
kontribusi dalam penerimaan dan penyesuaian sekolah yang memuaskan, dan c) memungkinkan seorang
individu untuk mengatasi secara efektif lingkungan sosial yang lebih besar". Keterampilan sosial juga dapat
didefinisikan dalam konteks pembelajaran sosial dan emosional - mengenali dan mengelola emosi kita,
mengembangkan kepedulian kepedulian dan untuk orang lain, membangun hubungan yang positif,
membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan penanganan situasi yang menantang konstruktif dan etis
(Zins, Weissbert, Wang, & Walberg, 2004).
Peer Relationship
Berbagai hasil penelitian telah ditunjukkan betapa besarnya dampak positif dari pertemanan antar sebaya di
kalangan anak-anak bagi kehidupannya yang akan datang ketika dewasa . Anak yang mengalami masalah
dalam pertemanan semasa kanak-kanak, seperti tidak memiliki teman sering dikaitan dengan berbagai
masalah ketika mereka dewasa, dan kebalikannya keberhasilan dalam pertemanan masa kanak-kanak,
memberi dampak yang positif yaitu keberhasilan di masa dewasa.
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Kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya merupakan salah satu dari beberapa jenis
permasalahan penyesuaian sosial yang dapat mengganggu kemajuan anak dalam sekolah. Penelitian oleh
Gronlund, Hymel dan Asher (Ladd & Asher, 1985) mengindikasikan bahwa antara 6 hingga 11% anak di
kelas tiga hingga kelas enam tidak mempunyai teman di kelasnya. Anak-anak ini merasa kesepian. Ladd &
Asher mengemukakan bahwa perasan kesepian merupakan satu masalah signifikan yang dapat berakibat
negatif bagi anak kecil, baik segera maupun jangka panjang.
Penelitian Koch (Ladd & Asher, 1985) terhadap anak-anak prasekolah menemukan bahwa anak yang
disukai oleh teman-teman sekelasnya lebih baik kemampuannya untuk mentoleransi rutinitas dan tugastugas sekolah daripada anak yang tidak populer di kalangan teman-temannya. anak yang banyak melibatkan
dirinya dengan teman sebayanya juga dapat memperoleh kesempatan untuk membangun rasa percaya diri
sosial (social self-confidence) (Burton, 1986). Anak-anak ini dapat memupuk kepercayaan terhadap
kemampuannya sendiri untuk mencapai tujuan interpersonalnya, sehingga tidak akan mudah merasa
kecewa dengan segala kondisi yang terjadi saat interaksi sosial. Hal-hal tersebut berimplikasi terhadap
kemampuan penyesuaian sosial dan profesionalnya di kemudian hari (Burton, 1986).
Hartup (1992) mengidentifikasi empat fungsi hubungan teman sebaya, yang mencakup:
1) Hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi (emotional resources), baik untuk memperoleh rasa
senang maupun untuk beradaptasi terhadap stress;
2) Hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif (cognitive resources) untuk pemecahan masalah dan
memperoleh pengetahuan;
3) Hubungan teman sebaya sebagai konteks di mana keterampilan sosial dasar (misalnya keterampilan
komunikasi sosial, keterampilan kerjasama dan keterampilan masuk kelompok) diperoleh atau
ditingkatkan;
4) Hubungan teman sebaya sebagai landasan untuk terjalinnya bentuk-bentuk hubungan lainnya
(misalnya hubungan dengan saudara kandung) yang lebih harmonis. Hubungan teman sebaya yang
berfungsi secara harmonis di kalangan anak-anak prasekolah telah terbukti dapat memperhalus
hubungan antara anak-anak itu dengan adiknya.
Hartup (1992) mengidentifikasi empat jenis pengajaran antar teman sebaya, yaitu peer tutoring,
cooperative learning, peer collaboration dan peer modeling. Peer tutoring adalah transmisi informasi
secara didaktik dari satu anak ke anak lain, biasanya dari “ahli” kepada “pemula”. Cooperative learning
adalah cara belajar yang menuntut anak untuk saling berkontribusi dalam pemecahan masalah dan berbagi
imbalannya. Peer collaboration terjadi bila semua anggota kelompok belajar itu adalah pemula yang
bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Peer modeling
adalah transmisi informasi melalui peniruan antarteman sebaya.
Dengan menggunakan peer relationship yang merupakan komponen penting dalam pencapaian
prestasi dalam memahami kejujuran, harga diri, kecenderungan terhadap kebaikan, penguasaaan ekspresi
simbolik, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif (Robertson, dkk,
2003) diharapkan social skills at risk student meningkat.
Peran Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang
pelaksanaan bimbingan dan konseling, menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling, dilaksanakan pada
jenjang sekolah dasar/sederajat, sekolah menengah pertama/sederajat. Peraturan ini dijadikan sebagai dasar
dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah dasar.
Pada usia ini kepribadian anak masih mudah dibentuk dan masih akan mengalami perubahan dalam
proses perkembangannya, selain itu di jenjang sekolah dasar, siswa masih memiliki kesempatan untuk
menetukan masa depannya, sehingga peranan bimbingan dan konseling sangat tepat untuk membantu siswa
mengenali diri dan menemukan cara untuk mengahadapi persoalan yang dialaminya.
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Simpulan dan Rekomendasi
Melatih ketrampilan sosial bagi siswa yang beresiko (at-risk student) dengan peer relationship memiliki
peranan penting dalam sosialisasi anak. Teman sebaya merupakan sumber informasi bagi anak untuk
mengetahui nilai dan bagaimana bersikap dalam suatu lingkungan sosial.
Kelas adalah salah satu lingkungan, dimana anak harus belajar untuk belajar untuk bersosialisasi
dengan menyesuaikan diri dan bersikap yang harusnya. Untuk mencapai Keberhasilan pembelajaran, siswa
dituntut untuk berinteraksi erat dengan guru dan teman sebaya. Secara umum ketrampilan sosial dipakai
untuk interaksi sehari-hari, keterampilan sosial dapat memiliki dampak besar pada kemampuan seorang
anak untuk berhasil dalam lingkungan akademik. Kelas menjadi tempat yang baik bagi pelatihan
pengembangan keterampilan sosial dan tempat di mana keterampilan diletakkan untuk digunakan bersamasama dengan teman dan lingkungannya.
Di sekolah dasar guru berperan sebagai guru pembimbing dan pendamping siswa. Guru berkewajiban
untuk memahami setiap perkembangan siswanya secara tepat. Pemahaman yang diperoleh tersebut
digunakan oleh guru untuk mengembangkan strategi dan proses pembelajaran dalam mengembangkan dan
melatih keterampilan sosial. Karena peer relationship dinilai dapat meningkatkan keterampilan siswa
beresiko (at-risk student) yang akan berdampak positif dalam perkembangan selanjutnya.
Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keterampilan sosial yang positif dengan teman sebaya
dapat mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang positif, penerimaan, dan persahabatan.
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian fenomena yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan bahwa anak
beresiko yang berada di sekolah dasar memerlukan peer relationship untuk dapat meningkatkan
keterampilan sosialnya. Apabila keterampilan sosial tidak diajarkan maka anak yang beresiko akan semakin
diabaikan dan dihindari oleh teman dan lingkungannya.
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Remaja dengan orientasi seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) seringkali mengalami
problematika psikologis dan sosial. Remaja tersebut merasa tidak nyaman berada di lingkungan sosial dan
pendidikan tempat mereka belajar. Stigma negatif yang melekat dalam lingkungan sosial dan pendidikan
tersebut mengakibatkan remaja LGBT menjadi pribadi tersisih. Ketidakadilan, norma-norma, budaya dan
persepsi masyarakat inilah yang menjadikan remaja LGBT sebagai pribadi yang homogen, bergaul hanya
dengan golongannya saja dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan
sekitarnya. Sebagai konselor yang cerdas dan kompetitif, selayaknya memiliki rasa kepedulian yang tinggi
terkait dengan penerimaan remaja LGBT dalam lingkungan sosial dan untuk menjalani pendidikannya. Inilah
tantangan terbesar bagi konselor. Dengan memberikan konseling Person Centered Therapy diharapkan
remaja LGBT bisa menerima kondisi dirinya dan menjadi pribadi yang kuat untuk bisa bersosialisasi. Paper
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika terkait penerimaan diri remaja LGBT dan
penggunaan Person Centered Therapy oleh konselor untuk mengatasi hal itu.
.

Kata Kunci: Remaja LGBT, Penerimaan diri, Konselor, Person Centered Therapy.

Latar Belakang
Banyak ahli psikologi mengemukakan bahwa masa remaja adalah masa dimana pencarian identitas diri
belum terungkap, bebas menentukan apa yang ada dalam pikirannya, berbagai perilaku menyimpang yang
muncul dan salah satunya adalah penyimpangan orientasi seksual yaitu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual
dan Transgender). Remaja LGBT dalam lingkungan sosial cenderung homogen, bergaul hanya dengan
golongannya saja. Hal ini tentu akan menghambat perkembangan dalam sikap, berpikir, dan prestasi.
Menurut Erikson (dalam Santrock, 2003) masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian
identitas diri.
Remaja pada masa perkembangan sudah mengenal ketertarikan pada lawan jenis. Berbeda dengan
remaja LGBT yang lebih tertarik pada sesama jenis, belum sepenuhnya mengenal dan memahami orientasi
seksual serta belum bisa mengungkap peran jenis kelamin sesuai masa perkembangnnya. Perkembangan
masa remaja terkait dengan kebutuhan dan peran seksual yang berjalan sejajar dan menentukan akan
menjadi laki-laki atau perempuan sehingga mengalami keraguan tentang peran jenis kelaminnya ditambah
dengan perasaan suka terhadap sesama jenis yang akhirnya menimbulkan suatu ikatan dan terbentuk
menjadi perilaku homoseksual (Gunarsa, 2009).
Remaja LGBT merasa bahwa lingkungan sosial belum bisa menerima keberadaannya. Banyak
kejadian seperti bullying baik secara verbal ataupun secara fisik. Jadi bahan cacian, dikucilkan dan
terkadang mengalami pelecehan seksual dari lingkungan sosial. Hal ini secara tidak langsung membentuk
pribadi remaja LGBT menjadi suka menyendiri, berkelompok dengan golongannya saja dan tidak openess
dalam kehidupan sosial. Remaja LGBT berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman mereka,
tetapi merasa berbeda karena orientasi seksual dan di dalam masyarakat yang belum bisa menerima
kondisinya (Morrow, 1993).
Secara psikologis, remaja LGBT yang sering mengalami bullying dan pelecehan seksual akan
mengalami perubahan pada perilakunya dan menjadi tidak sehat mentalnya, sehingga mengakibatkan
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remaja tersebut mudah cemas, minder, penerimaan diri rendah dan menutup diri untuk bersosialisasi
dengan teman sebaya. Remaja LGBT sering mengalami kesusahan, kecemasan, ketakutan, dan isolasi
terkait dengan faktor penghambat dalam perkembangan identitas seksual dan penerimaan diri sebagai
akibat dari gap lingkungan sosial dan homophobia (Lemoire, S. Jim, & Chen, P. Charles, 2005)
Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa remaja LGBT sebagai wujud perilaku yang
bertentangan dengan nilai moral dan agama, penyakit seksual serta abnormal. Tentu hal ini menjadi
diskriminatif, labelling, stigmatisasi dari masyarakat. Masyarakat belum bisa menerima keberadaan remaja
LGBT, dan takut keluarga atau anaknya mengalami hal yang sama (homofobia). Masyarakat menganggap
penyimpangan orientasi seksual adalah suatu penyakit dan bisa menular kepada siapa saja. Homofobia,
menurut Lips (1988) adalah ketakutan irasional yang meluas dan intoleransi terhadap homoseksualitas.
Intoleransi ini sering ditampilkan dengan gerakan homophobic verbal dan fisik seperti lelucon, nama
panggilan, ancaman fisik, dan kekerasan yang dapat menyebabkan lingkungan yang tidak bersahabat bagi
remaja LGBT.
Sebagai konselor yang cerdas dan kompetitif, tentu tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja.
Remaja LGBT harus tumbuh dengan rasa percaya diri, mampu bersosialisasi dan mengukir prestasi.
Diperlukan empati yang tinggi dan kemampuan komunikasi assertif yang mumpuni dari seorang konselor
agar menjadi pendamping yang baik, bisa memberikan kontribusi dan secara tidak langsung membangun
pribadi remaja LGBT lebih mandiri.
Penerimaan Diri Remaja LGBT
Remaja dengan penyimpangan orientasi seksual sebut saja remaja LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan
Transgender) memiliki daya tarik terhadap orang lain berdasarkan jenis kelamin baik secara emosi, fisik,
seksual atau sekedar imajinasi yang bersifat romantis. Lesbian adalah perempuan yang secara emosional,
romantis, dan seksual tertarik kepada sesama perempuan, sedangkan gay biasanya mengacu pada laki-laki
yang tertarik secara emosional, romantis, dan seksual kepada individu dari jenis kelamin yang sama. Istilah
biseksual mengacu pada individu yang emosional, romantis, dan seksual kepada laki-laki dan perempuan.
Transgender adalah laki-laki yang secara seksual, tetapi lebih mengerti dirinya menjadi perempuan atau
sebaliknya seorang anak yang lahir perempuan tapi yang mengerti dirinya menjadi laki-laki (Irvine, 2010).
Remaja LGBT yang mengalami masalah penerimaan diri cenderung bersikap defensive, karena hal
ini begitu rumit menyangkut tekanan dan kecemasan dari lingkungan keluarga dan sosial. Penyimpangan
orientasi seksual remaja LGBT tidak ingin diketahui oleh orangtua maupun keluarganya, hal ini yang
menghambat proses penerimaan diri dan cenderung closeness. Penerimaan diri remaja LGBT terkait dengan
komitmen terhadap diri sendiri, mampu menerima kondisi pribadi tanpa ada pengaruh dan tekanan dari
pihak eksternal, sehingga bisa menerima kondisi diri yang berbeda, percaya diri dan menghargai diri
sendiri.
Vare (1998), menjelaskan bahwa perbedaan orientasi seksual pada remaja LGBT berada pada usia 13
sampai 26 tahun ketika laki-laki dan perempuan menemukan daya tarik terhadap sesama jenis. Pada usia
tersebut remaja LGBT tidak hanya mengalami tekanan, tetapi mereka juga memiliki tingkat stres yang lebih
tinggi secara signifikan karena hidup dalam masyarakat heteroseksual dan lingkungan yang homofobia
(Coleman, 1996; D’ Augelli, 2002).
Ada dua persoalan yang dihadapi oleh remaja LGBT, yaitu lingkungan sosial baik keluarga maupun
teman sebaya yang melakukan intimidasi. Kedua adalah persoalan layanan bimbingan dan konseling di
sekolah yang bersikap menyudutkan. Hal ini tentu akan mengisolir remaja LGBT, menjadi pribadi yang
cemas, tidak bisa menerima kondisi orientasi seksual dan tidak percaya diri.
Sebagai tahap perkembangan, remaja LGBT dituntut agar bisa menangani krisis identitas seksual dan
bisa menerima orientasi seksual mereka. Pada kenyataannya remaja LGBT mengalami berbagai masalah
yang meningkat seperti masalah kesehatan, memburuknya prestasi sekolah, sering bolos, kabur dari rumah,
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penyalahgunaan zat adiktif, prostitusi remaja, rawat inap psikiatri, pengungkapan diri, kesehatan mental,
problem seksualitas, penyakit menular seksual, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan bahkan bunuh diri
(Crisp, 2006; Little, 2001; Vare & Norton, 1998).
Laporan LGBT Nasional Indonesia yang diprakarsai oleh UNDP dan USAID di Bali pada tahun
2003 mengatakan bahwa kurangnya pendidikan tentang seks dan seksualitas di lingkungan sekolah pada
umumnya dan hal yang terkait dengan seksualitas LGBT, dapat berdampak buruk pada rasa percaya diri
pemuda LGBT, belum lagi karena kurangnya informasi dan bimbingan dari orang tua. Yayasan Priangan
Jawa Barat yang melakukan penelitian pada 2003 menemukan bahwa kasus homoseksual di kalangan
pelajar di Bandung tinggi, 21% siswa SLTP dan 35% siswa SMU disinyalir melakukan perbuatan
homoseksual.
Penerimaan dan pengungkapan orientasi seksual remaja LGBT yang belum jelas mengakibatkan
konflik dalam diri, apakah bisa menerima diri menjadi normal atau tetap bertahan dengan hati nurani
remaja tersebut. Pilihan ini ada pada diri remaja dengan segala resiko yang akan diterima di kemudian hari,
untuk itulah diperlukan konselor yang berkompeten agar bisa membantu remaja menjalani masa
perkembangannya dengan benar.
Tantangan Konselor
Menjadi konselor yang kompetitif adalah salah satu prasyarat dalam menghadapi era pasar bebas atau MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean). Apakah konselor sudah siap menghadapi pasar bebas?. Tentu hal ini terkait
dengan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Konselor harus memiliki potensi yang memadai,
mengeksplorasi daya kognitif, lebih banyak action agar dapat menjadi konselor yang unggul dan
kompetitif, terutama dalam memberikan pendampingan terhadap remaja LGBT yang cenderung terisolasi
dan menutup diri dari lingkungan sosial.
Konseling tidak sekedar sebagai media untuk bimbingan sekolah dan program pemecahan masalah,
pengembangan diri, psikoterapi dan dukungan moralitas tetapi lebih kearah pendampingan yang bersifat
personal, menjembatani antara remaja LGBT dengan orangtua, sekolah dan teman sebaya. Konseling secara
tidak langsung menuntut konselor menjadi profesional dalam menghadapi setiap permasalahan remaja
LGBT, tidak sekedar menerima keluhan tetapi lebih ke arah membentuk pribadi remaja LGBT yang matang
dan unggul dalam proses penerimaan diri, pengungkapan diri serta mandiri didalam lingkungan sosial.
Konseling didesain untuk menolong individu memahami dan menjelaskan pandangan terhadap kehidupan
dan membantu mencapai tujuan penentuan diri (self-determination) melalui pemecahan masalah emosional
atau karakter interpersonal (Burks & Stefflre, 1979). Konseling sebagai proses bantuan kepada individu
dalam mencapai tingkat perkembangan diri secara optimum. Esensinya adalah memandirikan individu yang
terbentuk melalui interaksi individu dan lingkungan (Kartadinata, 2007).
Person-Centered Therapy (konseling berpusat pribadi) yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers
merupakan cabang ilmu dari psikologi humanistik yang lebih menekankan fenomenologis. Konseling
person-centered merupakan perwujudan dari ketidakpuasan Carl R. Rogers terhadap konseling
psychoanalytic (Latipun, 2001). Pendekatan Person-Centered Therapy tampaknya memiliki potensi untuk
menciptakan kondisi yang diperlukan yang dapat menangkal stigmatisasi, memungkinkan remaja yang
berhubungan dengan kelompok minoritas seksual dapat mengatasi identitas seksual mereka dengan cara
yang lebih konstruktif (Lemoire, S. Jim, & Chen, P. Charles, 2005).
Prinsip humanistik dalam pendekatan konseling Person-Centered Therapy, terutama terkenal
"bigthree" yatu prinsip keselarasan dimana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah
konsep diri yang utuh, integral, dan sejati (congruence), empati (empathy), dan penghargaan positif tanpa
syarat dimana klien dapat mengembangkan potensi diri (unconditional positive regard), dapat memfasilitasi
eksplorasi diri dan pemahaman diri dengan hubungan terapeutik antara konselor dengan klien (Lemoire, S.
Jim, & Chen P. Charles, 2005). Pendekatan Person-Centered Therapy menekankan pada kecakapan klien
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untuk menentukan isu yang penting bagi diri dan pemecahan masalah dirinya menyangkut konsep diri,
aktualisasi diri, teori kepribadian dan hakekat kecemasan. Intinya adalah konsep tentang diri dan menjadi
diri sendiri serta perkembangan diri (Achmad, 2006).
Penulis menganggap bahwa pendekatan Person-Centered Therapy fokus terhadap tanggungjawab
dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah personal,
karena memiliki kebebasan penuh untuk menentukan perilaku apa yang pantas bagi dirinya, sedangkan
konselor berperan untuk membantu klien memahami ruang lingkup internal klien dengan segala fenomena
yang ada pada diri klien dan memberikan empati terhadap persepsi diri klien yang pada akhirnya segala
keputusan berada pada diri klien. Sikap dan kepercayaan konselor terhadap klien adalah sebuah proses dan
perjalanan bersama dalam menunjukkan eksistensi dalam hal kemanusiaan, penghargaan, kepedulian dan
pengalaman yang bersifat membangun. Mogbo et al (2011) mengatakan bahwa konselor perlu memahami
potensi yang ada pada setiap individu dalam membuat perencanaan yang tepat untuk masa depan sehingga
tercapai kemandirian dan kedewasaan.
Carl Rogers (1951) dalam Kartadinata (2007) mengemukakan proses kerja Person-Centered Therapy
yaitu: a) individu berada pada pusat pengalaman dan yang berubah secara berkelanjutan, b) individu
mempersepsi diri dalam dunia yang dialaminya (fenomenologi), c) individu memiliki kecenderungan dasar
untuk mencapai sesuatu, d) perilaku individu bersifat terarah-tujuan untuk memuaskan kebutuhan pribadi
melalui persepsinya sendiri serta e) emosi memfasilitasi perilaku individu terarah-tujuan agar lebih
berkembang.
Persoalan remaja LGBT perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang serius oleh
konselor yang profesional dan kompeten terkait dengan penerimaan diri dan penyimpangan orientasi
sesksual. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, remaja LGBT akan menjadi pribadi yang lemah, kurang percaya
diri dan terisolasi dari lingkungan sosial akibat kecemasan dan ketakutan yang mendominasi
kepribadiannya.
Penanganan dari konselor sekolah (guru BK) terhadap remaja LGBT cenderung tidak adil, karena
ada stigma bahwa penyimpangan orientasi seksual seperti penyakit menular, sehingga konselor cenderung
memberikan sanksi-sanksi, bullying dan bersikap acuh serta mengisolasi remaja LGBT dari teman sebaya.
Peran konselor terhadap klien menurut Carls Rogers dalam Blocher (1974) adalah konselor menampilkan
diri secara otentik dan kongruen, menghargai klien secara positif tanpa syarat dan menunjukkan kehangatan
dalam menerima klien serta mampu menunjukkan cara bertindak yang akurat. Oleh sebab itu, diperlukan
beberapa klasifikasi terkait pemlihan konselor yang profesional dan kompeten, seperti tingkat kepedulian
yang tinggi, peka terhadap kondisi klien, pengetahuan yang lebih mengenai pemberian konseling yang tepat
dan terampil dalam konseling.
Ada tiga hal yang melandasi penulis memilih Person-Centered Therapy sebagai konseling yang tepat
bagi penyelesaian problematika penerimaan diri remaja. Pertama, sebagai pertimbangan pengembangan
identitas seksual populasi remaja
LGBT. Kedua, dapat mewujudkan enam aspek yang sangat bermanfaat untuk klien remaja
LGBT,seperti memberi ruang dalam dialog dan eksplorasi diri, pengungkapan identitas seksual di
lingkungan yang aman dan empatik secara positif. Ketiga, konselor harus fokus mempertimbangkan
kebutuhan khusus kelompok ini, seperti validasi identitas eksplisit (jaminan), risiko penilaian mengenai
kemungkinan pengungkapan, dan paparan positif masyarakat minoritas seksual dan sosialisasi yang sesuai
untuk kelompok usia mereka (Lemoire, S. Jim, & Chen P. Charles, 2005).
Kesimpulan
Kebutuhan konselor dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas terkait dengan biaya, sehingga saat ini
konselor cenderung menyelesaikan kasus-kasus terkait penurunan prestasi akademik. Untuk menjadi
konselor yang profesional dan kompeten, diperlukan kecakapan khusus yang bisa didapatkan melalui
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pelatihan, seminar, sharing dan diskusi publik. Sehingga konselor dapat membantu segala problematika
terkait penerimaan diri remaja LGBT.
Konselor harus bisa memberikan rasa aman dan bisa mensupport remaja LGBT untuk bisa menerima
kondisi identitas orientasi seksual mereka dan dengan konseling Person-Centered Therapy diharapkan
dapat membangun rasa kepercayaan diri remaja dalam proses pengungkapan identitas seksual.
Pemberian konseling Person-Centered Therapy yang dirasa cukup, masih memiliki keterbatasan,
sehingga diharapkan konselor memiliki kecakapan khusus yaitu mampu memberikan sosialisasi terhadap
remaja atau siswa lain guna menerima keberadaan populasi remaja LGBT. Selain itu, konselor harus
proaktif dan memiliki informasi lebih dari berbagai narasumber sebagai langkah strategi yang efektif dalam
membangun proses pengungkapan dan penerimaan diri remaja LGBT.
Meskipun masyarakat bisa memahami perbedaan orientasi seksual remaja LGBT, tetapi masih ada
beberapa yang mendiskreditkan, diskriminatif dan terstigma oleh lingkungan sosial, sehingga masyarakat
sendiri yang menciptakan homophopia dan mispersepsi terhadap populasi remaja LGBT.
Saran
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada remaja LGBT bukan sekedar menerima kasus per
kasus, melainkan bisa menjadi pionir bagi remaja lain yang bermasalah, dapat membuka wawasan dan
memberikan problem solving yang tepat, mampu melakukan pendampingan dan menghadirkan suasana
yang nyaman dan aman di lingkungan pendidikan yang notabene adalah memiliki rasa menghargai dan
bersikap toleran terhadap perbedaan. Alangkah senangnya jika konselor bisa membantu pribadi remaja
LGBT menjadi tangguh, mandiri, percaya diri, termotivasi, berprestasi dan menjadi pendamping yang
bijaksana dalam menangani problematika remaja LGBT.
Remaja LGBT selayaknya lebih openess kepada keluarga, teman dan konselor agar bisa memahami
identitas diri dan orientasi seksualnya dan tidak menjadi suatu hambatan dalam bersosialisasi dalam
lingkungan heteroseksual, sehingga makna diri yang sesungguhnya dapat tercapai dalam pengungkapan dan
penerimaan diri. Keluarga dan konselor memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan terhadap
perkembangan kepribadian remaja LGBT yang sedang mengalami proses penerimaan dan pengungkapan
diri terkait orientasi seksualnya. Pada fase ini sangat penting bagi remaja LGBT untuk meningkatkan
konsep dirinya secara positif, meningkatkan pengetahuan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan
dan mengembangkan kemandirian.
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Rendahnya kesehatan mental siswa dapat menurunkan prestasi siswa dan kemampuan untuk melaksanakan
tanggung jawab sehari-hari. Dengan adanya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan siswa
dalam menghadapi masalah, memahami potensi diri, mampu bertindak dan berfikir positif akan menjadikan
siswa menjadi indvidu yang sejahtera dan mampu berkembang baik secara mental dan fisik sehingga mampu
bersaing diEra Globalisasi ini. Sekolah berperan penting untuk mendukung terciptanya kesehatan mental bagi
siswanya. Tujuan dari artikel ini untuk menjelaskan tentang penerapan model school wellbeing di Sekolah
untuk membantu siswa memiliki self efficacy yang baik, optimis, mengurangi gejala stress, mengurangi
kecemasan dan depresi sehingga siswa mampu berprestasi dan berkembang dengan lebih optimal.
.

Kata Kunci: School Wellbeing, kesehatan mental, remaja.

Pendahuluan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)/AEC (Asean Economic Community) 2015 adalah proyek yang telah
lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di
kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan
diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa,
investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara.
Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari
komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015,
serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya
sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi
(Anwar,1999)
Sejauh ini langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah Penguatan Daya Saing Ekonomi,
Program ACI (Aku Cinta Indonesia), Penguatan Sektor UMKM, Perbaikan Infrastruktur,
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan
(Soleh, 2013).
SDM yang berkualitas dapat terbentuk melalui proses pendidikan baik pendidikan persekolahan
maupun pendidikan luar sekolah. Hakikat pembangunan adalah adanya perubahan menuju kearah yang
lebih baik dengan direncanakan dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Ada beberapa
karakter khas yang harus dimiliki oleh SDM yang berkualitas.(Winantyo et al, 2008)
Sebuah negara positif kesejahteraan di mana individu dapat mengatasi stres dari kehidupan normal
dan mencapai atau potensi dirinya dalam pekerjaan dan kehidupan masyarakat dalam konteks keluarga,
masyarakat, budaya dan masyarakat yang lebih luas (Muryandi, 2014).
Artikel ini bertujuan untuk mengajukan model school wellbeing menggunakan theory Allardt.
Model school wellbeing ini mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek social dan aspek kesehatan
pribadi.
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Kesehatan Mental Remaja
Kesehatan Mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari atas kemampuan sendiri,
dapat mengatasi dengan tekanan normal hidup, dapat bekerja produktif dan baik dan mampu membuat
kontribusi kepada masyarakat sendiri.
Yayasan Kesehatan Mental menunjukkan bahwa anak-anak yang secara mental sehat memiliki
kemampuan untuk:
1. Mengembangkan kemampuan psikologis, emosional, sosial, intelektual, spiritual
2. Memulai, mengembangkan dan mempertahankan hubungan interpersonal
3. Peduli terhadap lingkungan dan berempati terhadap lingkungan sekitar.
4. Bermain dan belajar mengembangkan rasa benar dan salah
5. Berfokus pada masalah dan kemunduran siswa (Alexander, 2002).
Promosi kesehatan mental menciptakan dan meningkatkan lingkungan yang mendukung
pengembangan mental kesejahteraan dan sehat gaya hidup. Fokus promosi kesehatan mental adalah pada
hasil untuk memperkuat perasaan masyarakat tentang kontrol, ketahanan, dan kemampuan untuk mengatasi
tantangan hidup (Pangestu & Ira, 1997)
Promosi kesehatan mental merupakan bagian integral dari teori promosi kesehatan dan praktek.
Antar para konvensi- dapat diterapkan pada populasi, subpopulasi dan tingkat individu, dan seluruh
pengaturan dan sektor dalam dan di luar bidang kesehatan (Walker & Rowling, 2002).
Model School Wellbeing
Pengertian dari wellbeing menurut Ryff adalah integrasi dari kesehatan mental, klinis, dan teori
perkembangan sepanjang hidup (life span development) yang bermuara pada keberfungsian aspek psikologi
positif secara utuh (positive psychological functioning). (Ryff, 1995)
Allardt mengatakan well being adalah sebuah tempat dimana seseorang memenuhi kebutuhan
dasarnya. dalam system indicator kesejahteraan, kebutuhan dasar manusia baik materi maupun non materi
harus dipertimbangkan (Anne&Matti.2002). Allardt membagi kebutuhan dasar tersebut menjadi 3 kategori:
1. Having (Menikmati/Memiliki)
2. Loving (Mencintai)
3. Being (Menjadi)
Having merujuk pada kondisi material dan kebutuhan impersonal dalm prespektif yang lebih luas.
Loving kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain dan identitas social. Being menunjukkan
pertumbuhan individu. integrasi menjadi social dan tinggal dalam lingkungan yang harmony dengan
keaslian. Dari sisi positif “Being” merupakan karakteristik pertumbuhan individu, sedangkan negatif aspek
merujuk pada pengasingan.
Dalam model ini antara well being-teaching/education and achievement/learning saling
berhubungan. Pendidikan dan pengajaran mempengaruhi setiap kategori dari well being dan berhubungan
dengan Pembelajaran. Satu hal yang penting dari pendidikan adalah pendidikan kesehatan mental dan fisik,
ini merupakan tujuan untuk menciptakan anak didik yang lebih kuat secara mental dan fisik. Pembelajaran
atau prestasi terkoneksi oleh well being. Lingkungan Keluarga dan lingkungan sekitar memberikan dampak
tersendiri terhadap sekolah dan murid di sekolah. Dasar dari pendidikan para siswa sangat bergantung pada
kehidupan siswa dalam keluarganya. Sehingga konsep dari wellbeing school ialah:
1. School Condition (Having)
2. Social Relationship (Loving)
3. Self fulfillment (Being)
4. Health status (health)
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School conditions (having)
Kondisi sekolah meliputi lingkungan disekitar sekolah dan lingkungan didalam sekolah. Kondisi sekolah
meliputi keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah, yang mana bagi siswa lokasi sekolah merupakan
tempat yang aman dan nyaman untuk beraktifitas baik saat belajar ataupun kegiatan yang lain
(Extrakulikuler atau organisasi intra sekolah/OSIS). Bagi guru dan staf sekolah merupakan tempat aman
dan nyaman untuk mengajar dan mendukung dalam proses mengajar seperti jauh dari kebisingan, atau
lokasi kelas yang tidak kurang udara,cahaya dan kondusif.
Kondisi sekolah yang aman dan nyaman juga termasuk jadwal pelajaran yang sudah disesuaikan oleh
kebutuhan dan kemampuan masing-masing guru dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kondisi kelas yang
tidak terlalu padat. Juga terdapat Kantin untuk memenuhi kebutuhan makan siang atau sekedar mengisi
perut ketika siswa dan guru membutuhkan konsumsi. Ruang kesehatan dan pelayanan kesehatan, pengawas
sekolah dan konseling.
Social relationship (loving)
Hubungan social mengacu pada lingkungan belajar social, hubungan yang baik antara guru dan murid, tidak
ada intimidasi (bullying), dinamika kelompok yang baik, hubungan organisasi sekolah yang baik,
pengambilan keputusan akan masalah-masalah social dipecahkan dengan baik agar tidak adanya konflik,
dan hubungan baik antara pihak sekolah dengan orangtua siswa. Hubungan social yang baik dan iklim
sekolah yang kondusif akan meningkatkan prestasi disekolah (Samdal,1998)
Hubungan guru dengan murid juga menjadi pokok penting dalam model school wellbeing yang mana
Guru yang memiliki suasana hati yang baik maka ia akan mengajar dengan baik,murid bisa menerima ilmu
dengan baik, maka guru dan murid akan mendapatkan kepuasan yang sama sehingga keduanya menjadi
well being.
Bullying atau intimidasi yang terjadi di Sekolah sangat memberikan dampat negative terhadap
hubungan social disekolah. Siswa dalam peran ini bisa menjadi pengganggu, korban, pembela korban atau
penonton. Dan hubungan seperti ini harus di hentikan agar terciptanya school wellbeing.
Untuk secara efektif mencegah bullying, sekolah perlu mengambil pendekatan seluruh sekolah yang
berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan seluruh praktek sekolah. Hal ini penting, karena itu, bahwa
keselamatan sekolah tidak dipandang sebagai kebijakan yang terpisah, tetapi sebagai komponen utama dari
suatu sekolah yang efektif. Faktor kunci keberhasilan yang membantu membuat sekolah aman sejajar
delapan karakteristik yang terkandung dalam model Sekolah Efektif, yang mendasari semua
Cetak Biru Pemerintah Sekolah (y S.R.Frankland Pty Ltd, .2006.Departemen Pendidikan & Pelatihan,
2003) strategi dan inisiatif. Safe Schools are Effective Schools. Department of Education & Training,
Means of self-fulfillment in school (being)
Membuat diri kita menjadi berarti untuk orang lain dan dihormati sehingga mampu mempengaruhi orang
lain untuk mampu aktif dan efektif dalam mengisi aktifitasnya.
Kesempatan untuk bekerja dengan penuh manfaat dan menikmati setiap pekerjaan merupakan makna
dari self fulfillment. Masing-masing murid harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dalam kegiatan disekolah dan membuat atau merencanakan kegiatan yang efektif untuk siswa disekolah.
Kesempatan-kesempatan tersebut akan meningkatakan pengetahuan dan skill siswa.
Pengalaman belajar yang positif meningkatkan self fulfillment pada siswa. Saling menghormati
merupakan dasar agar siswa belajar untuk menjadi lebih bermakna. Peluang-peluang atau kesempatan yang
diberikan sekolah dalam mengisi jam istirahat atau waktu kosong murid disekolah dan hubungan dekat
antara siswa-guru-teman sebaya akan mendukung self fulfillment pada siswa.
Model School well being menganggap pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan sabagai bagian
penting dari sekolah tapi tidak menjadi masalah yang utama.
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Price menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental adalah lingkungan
kerja/sekolah, kondisi keluarga dan peran social di masyarakat (Yanti, 2005). Berdasarkan pada pendapat
tersebut, maka parenting style bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, dan
kemungkinan saling melengkapi satu sama lain.
Kesimpulan dan Rekomendasi







Penerapan School Wellbeing belum mendapatkan peran yang baik dalam program-program disekolah,
tetapi Model school wellbeing ini dapat menjadi subyek yang terpisah dari tujuan komprehensif
sekolah.
Efektivitas disekolah dan pendidikan yang berkualitas dapat membantu perkembangan sekolah dengan
baik.
Model school wellbeing focus pada evaluasi objektif (indicator well being), subjectif (siswa, guru dan
staff). Indikator dari objectif dapat diperoleh dari data statistic sekolah atau oleh pengamatan.
Observasi bisa digunakan dengan menyelidiki hubungan social, metode pembelajaran.
Guru Bimbingan Konseling berkolaborasi dengan seluruh guru dan kepala sekolah dalam
mengembangkan metode school wellbeing setidaknya akan mampu meningkatkan kualias SDM siswa.
Sehingga siswa diharapkan mampu bersaing di Era Globalisasi ini.
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Kompleksnya permasalahan yang dihadapi siswa menuntut guru BK untuk memberikan pelayanan secara
profesional dan optimal agar siswa sebagai klien dapat mengenali dan dapat memecahkan permasalahan
yang dihadapi serta mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Adanya permasalahan yang
banyak dialami oleh para siswa yakni adanya rasa cemas yang dalam menghadapi berbagai macam
pembelajaran di sekolah. Kecemasan memang terkadang dibutuhkan untuk mendorong seseorang berbuat
atau bertindak yang lebih baik lagi. Dengan memakai salah satu strategi konseling, mencoba untuk
mengimplementasikan “Strategi Cognitive Restructuring” diharap dapat membantu siswa untuk meringankan
dan bahkan mungkin menghilangkan kecemasan yang dirasakannya. Walupun rasa cemas itu dialami oleh
semua orang, namun ada kalanya orang menganggap bahwa kecemasan itu merupakan suatu ancaman dan
hambatan dirinya. Dalam analisis ini penulis membuat gagasan pemikiran sebagai wadah bagi guru Bk
dalam mengaplikasikan Strategi Cognitif Restructuring untuk menurunkan tingkat kecemasan pada siswa.
.

Kata Kunci: Strategi Cognitif Restucturing, Kecemasan Siswa.

Latar Belakang
Secara fenomenologis, pendidikan merupakan proses interaksi yang selalu berhadapan dengan kepribadian
manusia yang sedang berada dalam proses menjadi dan dalam proses untuk menemukan jati diri. Dengan
demikian, layanan bimbingan dan konseling perlu memiliki berbagai bentuk intervensi yang membantu
peserta didik menjadi pribadi mandiri dan bertanggug jawab melalui bimbingan dan konseling yang
memandirikan.
Penyiapan tenaga konseling oleh jurusan/program studi Bimbingan dan Konseling di Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) telah memperkuat eksistensi pelayanan konseling di dalam
sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini lebih penting dan mendesak lagi dengan ditetapkannnya secara
eksplisit konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pendidik adalah
tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, diwyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Dalam kaitan ini, proses pembelajaran dengan fokus hanya pelajaran belum sepenuhnya menjangkau
wilayah pengembangan diri peserta didik. Pelayanan konselinglah yang memungkinkan pengembangan diri
peserta didik menjadi wajar, total dan optimal. Bagi dunia konseling, salah satu ketentuan yang di
pancangkan oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
konselor/ guru pembimbing adalah pendidik. Ini berarti bahwa pelayanan konseling adalah pelayanan
pendidikan. Pendekatan dan teknik-teknik konseling adalah pendekatan dan teknik pembelajaran, sebagai
wujud upaya pendidikan, dengan modus konseling. Demikian pula klien dalam proses konseling adalah
peserta didik yang mengalami proses pembelajaran dengan modus konseling, karena guru pembimbing
adalah pendidik, maka ilmu pendidikan harus menjadi dasar keilmuan bagi para konselor.
Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pendidikan, senantiasa terkait dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan peserta didik dan
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masyarakatnya. Bimbingan dan konseling sekolah sebagai salah satu layanan interpersonal, memiliki posisi
yang strategis untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dialaminya, dan berperan
dalam memfasilitasi perkembangan potensi yang mereka miliki.
Kenyataan yang terjadi saat ini banyak sekali peserta didik yang mengalami kecemasan yang sangat
dalam, yang tidak bisa terungkap secara klasikal maupun secara pribadi. Peserta didik cenderung menutup
diri,dari pada menyampaikan kepada guru Bk atau guru lainya, yang sering mereka lakukan hanyalah cerita
kepada teman temanya, sehingga tanpa sepengetahuan dari guru cenderung tidak tahu permasalahan yang
dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu dengan adanya sebuah pemikiran bahwa metode Cognitif
Restructuring dapat mampu mengentaskan masalah peserta didik yang mengalami kecemasan yang
mendalam.atau dikatakan sebagai neurosis.
Kecemasan yang dialami oleh peserta didik saat ini menjadikan hal yang sangat penting bagi Guru,
khususny guru BK yang meiliki tanggung jawab untuk memandirikan siswa. Sehingga permasalahan yang
berhubungan dengan kecemasan siswa wajib untuk segera di entaskan dengan berbagai macam metode
serta pendekatan secara khusus yaitu dengan strategi Cognitif Restructuring sebagai landasan serta strategi
penyembuhan bagi peserta didik yang mengalami kecemasan.
Strategi Cognitif Restructurring
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), pengertian strategi adalah
1) Ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakn kebijaksanaan
tertentu di perang dan damai,
2) Rencana yang cermat mengenai kegiatan – kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
Cognitive Restructuring adalah suatu strategi konseling yang memusatkan perhatian pada upaya
mengindentifikasikan dan mengubah pikiran – pikiran atau pernyataan diri negative dan keyakinan yang
tidak rasional. Sedangkan prosedur Cognitive Restructuring : membantu klien / siswa untuk menetapkan
hubungan antara persepsi dan kognisinya yang negatif dengan persepsi dan kognisinya yang lebih
meningkatkan diri. (Cormier & Cormier :1985).
Sedangkan kecemasan asal dari kata cemas ; tidak tentram hati, karena khawatir, tajut ; gelisah ;
Kecemasan : Perihal cemas, terlampau cemas (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2001). Cemas adalah
bentuk ketidak beranian ditambah kerisauan terhadap hal – hal yang tidak jelas. (Kartono : 2000)
Kecemasan dapat dirumuskan sebagai keadaan psikologis dimana individu terus menerus berada dalam
perasaan khawatir yang ditimbulkan oleh adanya “Inner Conflict” (Hamalik : 1995). Bisa juga kecemasan
ditandai dengan gejala bernafas lebih cepat, perasaan lemas, jantung berdebar, keringata, sakit kepala
(Yusuf: 2004).
Menurut Cormier dan Cormier (1985) CR pada awalnya diusulkan oleh Lazarus (1971) dan berakar
pada Terapi Rational Emotif (RET) yang dikembangkan oleh Albert Ellis (1975) dimana dia bersumsi
bahwa kebanyakan masalah atau kasus berawal dari pemikiran-pemikiran irrasional dan pada terapi RET
ditujukan untuk membantu mengenali mana-mana pemikiran irrasional yang dihasilkan system
kepercayaandiri sendiri dan reaksi emosional. CR sendiri memusatkan perhatian pada upaya
mengidentifikasikan dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan
klien yang tidak rasional. CR menggunakan asumsi bahwa respon- respon perilaku dan emosional yang
adatif dipengaruhi oleh keyakinan sikap dan persepsi/kognisi klien.
Pengertian Kecemasan
Kecemasan dapat berupa keadaan yang disadari atau tidak disadari oleh individu yang bersangkutan.
Kecemasan yang disadari terjadi bila seseorang menyadari daripada konflik tersebut dan cara-caranya
mempengaruhi perasaan dan tingkah lakunya. Kecemasan yang tidak disadari bila seseorang tidak
mengenal apa yang mencemaskannya atau tidak menyadari mengapa berbuat demikian dan tidak menyadari
dimana tingkah lakunya itu dipengaruhi oleh kecemasannya, (Oemar Hamalik: 1995).
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Sedang menurut Kiekergaard kecemasan merupakan pengalaman yang menyakitkan dan seseorang
dapat belajar dari kecemasan itu atau mencoba untuk menghindarinya. Perkenalan dengan kecemasan
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperoleh kesadaran diri yang lebih besar, kekuatan
dan pandangan luas tentang kebebasan diri dan kemungkinan-kemungkinan yang realistis tentang
kehidupan untuk bergumul dengan kecemasan tersebut (Oemar Hamalik: 1995).
Berbagai macam hal yang dapat menimbulkan kecemasan menurut Kartini Kartono (2000)
- Simptom Kecemasan yang Khas :
a. Cemas (gentar, ragu, masygul) adalah bentuk ketidak beranian ditambah kerisauan terhadap hal-hal
yang tidak jelas.
b. Disertai emosi kuat dan sangat tidak stabil suka marah, heboh, sangat irritabel, sering depresi.
c. Sering mual dan muntah-muntah, badan merasa lelah, berkeringat, gemetaran, diare/murus.
d. Dipenuhi ketegangan emosi dan dibayangi kesulitan -kesulitan (yang ada Cuma khayalan) yang
dapat menyebabkan tekanan jantung yang cepat dan hypertension.
Sebab-sebab Kecemasan.
Menurut Syamsu Yusuf (2004) kecemasan adalah suatu reaksi diri untuk menyadari suatu ancaman yang
tidak menentu. Gejala kecemasan ini nampak pada perubahan fisik, gangguan pernafasan, detak jantung
meningkat, berkeringat dan lain-lain. Perasaan cemas yang berkepanjangan menyebabkan kekhawatiran,
ketakutan dan perilaku stress lainnya. Selain itu sebab-sebab kecemasan antara lain:
a. Ketakutan dan kecemasan yang terus menerus yang disebabkan karena kegagalan dan kesusahan yang
bertubi – tubi.
b. Represi terhadap macam – macam masalah emosi.
c. Ada kecenderungan harga diri terhalang
d. Dorongan – dorongan seksual yang tidak mendapat kepuasan dan terhambat sehingga mengakibatkan
banyak konflik batin (Freud)
Adanya stereotip (prasangka) yang merendahkan sehingga dalam situasi itu orang menjadi mudah
meragukan kemampuannya sendiri, meragukan bakat dan ketrampilannya sehingga menurunkan kepekaan
mereka akan kemampuan diri sendiri, kecemasan mereka bertindak semacam sorot lampu baik bagi diri
sendiri maupun orang lain yang sedang memperhatikan seberapa baik/buruk hasilnya, (Goleman : 2003).
Kelelahan yang kelewat batas akan mengubah kehati-hatian menjadi kepanikan. Orang yang dalam
kondisi ini harus berbicara di depan orang lain maka kerja otak merosot ke fungsinya yang sederhana dan
mengesampingkan pikiran / wawasan yang kreatif, sementara perhatiannya terfokus pada “ancaman” yang
dihadapinya yakni wajah- wajah audiens yang menunggunya berbicara, (Goleman : 2004).
Sedangkan menurut Laksmiwati & Nursalim (2002), kecemasan dapat dikarenakan rasa harga diri
yang mungkin terancam oleh keraguan akan penampilan lahiriah maupun kemampuan.
Usaha – Usaha mengatasi Kecemasan
a. Laksmiwati dan Nursalim (2002) berpendapat upaya untuk mengatasi kecemasan dapat dilakukan
dengan meningkatkan harga diri individu, hal ini dikarenakan salah satu sumber kecemasan adalah
rasa harga diri yang rendah terhadap penampilan lahiriah maupun kemampuan. Dari pendapat tersebut
diatas disimpulkan bahwa usaha untuk mengatasi kecemasan adalah :
1) Meningkatkan harga diri yang rendah terhadap penampilan lahiriah maupun kemampuan.
2) Membantu dalam mengendalikan suasana hati sehingga dapat menfokuskan diri kepada apa yang
sedang dihadapi
3) Memberi contoh cara berbicara di depan kelas (dapat menggunakan model).
b. Menurut Daniel Golleman (2003), menjadi komunikator yang baik adalah suatu batu loncatan diantara
semua ketrampilan social. Kecakapan komunikasi menjadi pembeda yang nyata antara mereka yang
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berprestasi tinggi, sedang maupun rendah. Usaha yang bias disarankan untuk menjadi komunikator
yang baik :
1) Mampu mengendalikan suasana hati kita sendiri
2) Tetap tenang dan menguasai diri
3) Berusaha membangun suasana hati netral sebagai strategi dalam mengantisipasi hubungan dengan
orang lain.
4) Dapat menguasai diri dalam situasi darurat dan mampu mengesampingkan dorongan yang timbul
bahkan yang bergolak sehingga dapat memfokuskan diri sepenuhnya kepada apa yang sedang
dihadapi.
Simpulan
Permasalahan yang dijumpai guru BK disekolah cukup kompleks dan beragam. Disinilah keperdulian guru
BK diuji dalam menghadapi siswa yang membutuhkan bantuan layanan selalu pribadi demi
kesejahteraannya. Salah satu diantara sekian banyak permasalahan yang dihadapi siswa adalah mengalami
gejala kecemasan yang sampai saat ini masih banyak terjadi di setiap sekolah.Dengan adanya metode
Cognitif Restructuring ini Guru Bk mampu mengaplikasikanya dalam sebuah pengentasan masalah di
setiap diri siswa., jadi tidak ada alasan lagi bagi guru bk yang tidak mampu mengentaskan masalah bagi
seluruh peserta didik. Peran Guru Bk sangat penting sekali bagi pengendalian diri siswa dalam menghadapi
berbagai persoalan dalam kondisi apapun.oleh karena itu dengan gagasan pemikiran di tulisan ini dapat
memberikan dukungan serta motivasi kepada seluruh guru Bk untuk mampu mengaplikasikan berbagai
metode dalam pengentasan masalah,khususnya bagi siswa yang mengalami kecemasan.
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Saat ini permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah sudah cukup beragam dan komplek. Mulai dari
pergantian kurikulum, Ujian Nasional, beban materi pelajaran yang relatif berat, permasalahan konformitas
dan bulying, kondisi ekonomi dan keuangan orang tua siswa dan lain sebagainya.
Dalam situasi krisis tersebut hendaknya peran nyata dari seorang konselor di sekolah bisa menjadi “sesuatu
banget” yang ditunggu-tunggu siswa. Siswa perlu disiapkan secara kreatif oleh konselor sekolah selain untuk
membelokkan konsentrasi siswa agar tidak ke arah perilaku yang tidak baik, namun juga sebagai bentuk
strategi membangun konstruksi ekonomi siswa agar setidaknya siswa bisa memiliki kemampuan akternatif
mempersiapkan masa depannya.
Konseling wirausaha berbasis enterpreneurship sebagai suatu strategi kreatif konselor dalam melaksanakan
konseling kepada siswa agar mampu mengoptimalkan segala potensi diri membangun wirausaha sebagai
alternatif pilihan cerdas untuk masa depannya.
Kata Kunci: konseling wirausaha, enterpreneurship, siswa.

Pendahuluan
Saat ini, perkembangan jumlah populasi manusia di dunia semakin meningkat.termasuk juga di indonesia,,
mencapai lebih dari 400 juta jiwa. Seiring dengan perkembangan populasi yang semakin tumbuh dengan
pesatnya, semakin tinggi pula tingkat pengangguran manusia pada usia produktif karena kesulitan mencari
lapangan pekerjaan. Tentu saja ini menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit di pecahkan pemerintah,
banyak individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang memberatkan permasalahan tersebut kepada
pemerintah, padahal pemerintah sendiri telah banyak mencanangkan program-program kewirausahaan, dan
seharusnya permasalahan tersebut bukan hanya tugas pemerintah terhadap masyarakat untuk menyediakan
lapangan kerja,tetapi tugas masyarakat sendiri. Mencari pekerjaan memang sulit. Tapi,kita sebagai
masyarakat modern sudah sepatutnya berfikir panjang dan dewasa terhadap permasalahan lapangan
pekerjaan. Sudah pasti pekerjaan di cari seseorang agar seseorang bisa mendapatkan uang untuk bisa
bertahan hidup dan juga memperbaiki kualitas ekonomi individu ataupun keluargawirausaha adalah seorang
yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi
kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan
produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang
bernilai lebih tinggi.
Kewirausahaan merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Saat ini mulai
bermunculan wirausahawan di Indonesia yang pada umumnya berada di daerah perkotaan, salah satu
permasalahan pokok kewirausahaan di Indonesia yaitu belum meratanya pemahaman tentang pentingnya
berwirausaha bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Akhirnya, terjadi ketimpangan ekonomi
antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemahaman tentang kewirausahaan perlu didongkrak agar mampu
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kearah perekonomian yang lebih baik. Infrastruktur yang kurang
memadai dan SDM yang masih minim juga menjadi hal yang mendukung tidak meratanya pemahaman
tentang kewirausahaan di Indonesia. Tentu peran pemerintah untuk mengatasi masalah ini sangat
diperlukan. Pada awalnya kewirausahaan sering dijumpai dalam dunia bisnis, namun akhir-akhir ini
berkembang dari berbagai aspek kehidupan. Pelaku kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh para
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wiraswasta atau usahawan kaya, namun kepada setiap orang yang mempunyai kemauan keras dan memiiki
optimis serta kreatifitas misalnya, petani, karayawan, guru, dan lain sebagainya.
Kewirausahaan itu sendiri berarti usaha dimana seseorang memiliki kemampuan berfikir yang kreatif
dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Banyak orang baik pengusaha maupun
bukan pengusaha yang meraih kesuksesan berkat adanya kemampuan berfikir yang inovatif dan kreatif.
Biasanya kemampun berfikir yang inovatif dan kreatif itu akan memunculkan ide-ide yang baru dan
berbeda. Ide-ide yang baru dan berbeda itulah yang sebenarnya memilki peluang untuk dijadikan sebagai
awal dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan merupakan seseorang yang mampu menciptakan bisnis
baru dengan mengambil resiko dan kondisi ketidakpastian demi mencapai keuntungan yang diharapkan.
Mereka memaksimalkan peluang yang berada di sekitar mereka untuk dijadikan sebagai sumber daya yang
diperlukan dalam proses kewirausahaan yang sedang dijalankan.
Jiwa dan Sikap Kewirausahaan
Proses kreatif dan inovatif hanya terdapat pada orang-orang yang berkepribadian kreatif dan inovatif, yaitu
mereka yang memiliki jiwa berwirausaha yang bercirikan; percaya diri, berani, penuh keyakinan, optimis,
disiplin dan bertanggungjawab. Dalam berwirausaha perlu dibutuhkan jiwa dan semangat dalam
pelaksanaannya. Meskipun terdapat orang yang memiliki daya berfikir yang inovatif dan kreatif namun
mereka tidak memiliki mental seorang wirausaha, maka potensi yang dimilikinya akan sia-sia saja.
Aktivitas berwirausaha tentu didalamnya terdapat rintangan, tantangan, dan halangan yang harus dihadapi
dengan mental dan jiwa wirausaha. Memang terdapat orang-orang dalam perjalanan karir usahanya harus
berhenti dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dalam dunia wirausaha. Salah satu alasannya yaitu
kurangnya mental dan jiwa wirausaha yang tertanam pada dirinya sehingga ia tidak mampu bertahan dalam
dunia usaha. Disisi lain ada pula orang yang masih bertahan dan menjadi seseorang yang sukses dalam
karirnya berkat mental dan jiwa wirausaha.
Seorang wirausaha dituntut mampu mengoptimalisasi setiap keadaan sekitarnya menjadi peluang
dalam mencapai keuntungan. Dalam setiap tantangan pasti terdapat resiko didalamnya, resiko tersebut
berupa kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus berani
mengambil resiko dan lebih menyukai tantangan. Ide kreatif dan inovasi seorang wirausaha tidak sedikit
yang berasal dari proses meniru dan duplikasi, kemudian terus berkembang dan berujung pada proses
sesuatu yang baru dan berbeda. Hal tersebut dikarenakan semangat inovasi dan kreasi yang tumbuh pada
jiwa seorang wirausaha.Sebagai masyarakat yang modern,apalagi seorang yang berpendidikan kita jangan
hanya mencari pekerjaan, tetapi kita juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan berwirausaha.
Kita sudah sering mendengar kalimat “sebuah bangsa bisa maju,jika wirausahanya maju”. Kalimat tersebut
bukan hanya omong kosong belaka, dapat di buktikan dengan negara-negara maju di dunia,diantaranya
amerika,singapura,dan beberapa negara-negara maju lainnya.mereka bisa maju karena masyarakat negara
tersebut banyak yang berwirausaha. Seharusnya setiap masyarakat harus memiliki mental BOSS ,jangan
hanya menjadi mental pekerja saja. Dengan sebuah ide kecil yang INOVATIF , maka wirausaha dapat
terwujud. Sudah banyak contoh ide-ide kreatif dari para wirausahawan, tinggal kita-nya harus bisa
mengaplikasikan ide-ide yang kita dapat untuk menjadi sebuah karya yang inovatif.
Kemampuan berwirausaha dapat diperoleh dari berbagai pelatihan-pelatihan,seminar,atau dengan
berinteraksi langsung kepada para pelaku wirausaha. Dengan melakukan hal-hal tersebut kita bisa
mendapatkan ilmu serta pelajaran wirausaha dan langsung bisa terjun kedalam dunia USAHA yang sangat
luas.
Meningkatkan mental generasi muda dalam berwirausaha adalah salah satu cara untuk membangun
jiwa enterpreneur yang tangguh. Karena ,walaupun seseorang memahami strategi wirausaha tapi dia tidak
berani terjun ke dalam dunia usaha,maka proses wirausaha pun tidak akan terwujud. Banyak yang takut
akan ketatnya persaingan dengan perusahaan asing yang bermodal besar, sehingga menciutkan mental dari
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para enterpreneur muda indonesia. Sebenarnya, persaingan terjadi bukan untuk saling menjatuhkan antar
pengusaha,tetapi persaingan terjadi untuk lebih memotivasi para pengusaha tersebut untuk lebih berinovasi
dalam hasil produksi,distribusi,dan pemasarannya.
Sebuah kata yang cukup banyak dikatakan dan didengar generasi muda indonesia diantaranya adalah
kata “gaul”. Namun para pemuda tersebut banyak yang salah menanggapi akan pergaulannya,biasanya
pemuda yang lebih banyak bepergian ke tempat-tempat hiburan dan perbelanjaan adalah pemuda yang gaul.
Seharusnya para pemuda indonesia harus bisa lebih memahami kata gaul yang memiliki arti luas..
Contoh,mereka berani menyebutkan “gue anak gaul nih ,semalem aja abis nongkrong di club,pakaian
import,HP keluaran baru juga.” . melihat contoh tersebut, seharusnya kita sadar, bahwa kita sedang di gauli
oleh para pengusaha-pengusaha yang inovatif dalam usahanya,sehingga menjadikan masyarakat lebih
memilih sifat konsumtif daripada produktif. Mengapa mereka bisa sehebat itu ketika Sifat masyarakat
cenderung menjadi konsumtif ? karena para pengusaha memiliki pemikiran yang briliant dan berhasil
mengaplikasikan produk-produk dari pengusaha-pengusaha yang lebih dahulu sehingga menjadikan inovasi
baru dalam wirausahanya.Masyarakat utamanya pemuda harus gaul,tetapi mereka harus melihat gaul
tersebut dari perspektif positifnya. Karena dengan kita bergaul pada segi positif,kita akan mendapatkan
ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Jika setiap masyarakat sadar akan pentingnya wirausaha,tentu saja dapat menekan jumlah
pengangguran di indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memiliki mental tangan di atas
yang senantiasa memberi kepada sesama ,jangan hanya bersifat tangan dibawah dengan mengharapkan
pemberian dari orang lain. Berwirausahalah demi kebaikan diri sendiri dan indonesia.
Pelajar abad ini sepertinya tidak “oke” lagi jika masih meminta uang jajan ke sekolah kepada
orangtua. Saat ini banyak bermunculan jenis-jenis bisnis yang dapat diikuti pelajar untuk sekalian
berinvestasi demi masa depan. Diantara yang banyak menjamur adalah MLM (Multi Level Marketing)
yang bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari produk kesehatan hingga jual-beli pulsa. Saat ini sudah
banyak MLM yang sukses menjaring pelajar untuk ikut berinvestasi dalam perusahaannya. Banyak di
antara pelajar “pebisnis” ini yang sukses, namun banyak juga yang berhenti di tengah jalan. Adapun jenisjenis wirausaha yang cocok bagi pelajar tersebut adalah yang bersifat part-time (separuh waktu) dan
tentunya tidak menganggu aktifitas belajar mengajar. Berikut sedikit pilihan wirausaha untuk para pelajar
yang bisa dicoba :
1. Les Privat
Untuk pelajar yang sudah SMA, bisa membuka les privat untuk bidang-bidang studi yang penting bagi
murid SMP atau SD. Bidang studi yang bisa dijadikan sebagai lahan les privat adalah matematika,
bahasa inggris, Science, dan sebagainya. Syarat untuk membuka les privat adalah otak yang encer,
sabar dan telaten, serta komunikatif. Peserta les privat ini bisa diajak dari tetangga-tetangga sekitar,
terutama yang akan mendekati ujian.
2. Usaha pernak-pernik
Pelajar kreatif bisa membuka usaha pernak-pernik, seperti bando, bross, ikat rambut, pin, dan
sebagainya. Pelajar bisa menjual hasil usahanya kepada teman-teman sekelas dan juga teman-teman
kelas tetangga. Modal utama dalam usaha pernak-pernik ini adalah kretivitas dan tahan banting.
Kreativitas karena pernak-pernik yang kreatif dan lucu-lucu banyak diminari pelajar. Tahan banting
karena di awal-awal usaha sering mandek alias tak ada pemasukan.
3. Penulis
Pelajar yang hobi menulis, baik fiksi maupun nonfiksi, bisa menjual tulisannya kepada penerbit untuk
dibukukan. Jikalau pun tidak dibukukan, hasil karya tersebut, terutama cerpen dan puisi, tetap dapat
menghasilkan uang yaitu dengan mengirimkannya ke koran atau majalah. Akan tetapi, untuk hal ini,
teman-teman pelajar harus “pantang menyerah” karena seringkali tulisan tidak dimuat oleh pihak
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koran atau majalah. Memang, kata kunci untuk menjalani bisnis sebagai penulis adalah skill menulis,
pengetahuan yang luas, dan pantang menyerah.
4. Distributor pakaian
Bagi teman-teman yang sering “jajan baju” ke bukittinggi atau daerah lain bisa memanfaatkan hal ini
sebagai suatu wirausaha baru. Dengan ini, teman-teman pelajar di daerah yang berbeda pun bisa
mendapatkan pakaian model terbaru dengan harga yang miring.
5. Jual Beli Buku Loak dan Jasa Photocopy
Pelajar bisa memanfaatkan buku-buku pelajaran yang sudah tidak tepakai lagi untuk dijual ke adikadik kelas. Jika mau, ajak kakak kelas untuk ikut berkontribusi sehingga buku-buku dari kakak kelas
pun bisa dijual ke teman-teman seangkatan. Atau bisa juga lewat jasa photocopy dimana teman-teman
pelajar bisa mendapatkan keuntungan karena membantu teman-teman lain mendapatkan tempat
photocopy dengan mudah dan murah.
6. Online advertiser
Online advertiser merupakan bisnis di dunia maya alias internet. Caranya mudah yaitu tinggal
membuat website atau blog. Pada website atau blog itu, pasangi suatu iklan seperti Google Adsense,
kumpulblogger, direct ads, ziddu.com, dan lain-lain. Selanjutnya tinggal menarik pengunjung
sebanyak-banyaknya agar meng-klik iklan tersebut sehingga pemilik website atau blog pun mendapat
komisi. Sekali dan sebulan, cek pembayaran. Jika serius dalam usaha ini, pelajar bisa jadi online
businessman beneran.
7. Jasa Design
Pelajar-pelajar yang kreatif dan hobi design bisa menjual designnya kepada orang lain. Design-design
tersebut dapat diciptakan melalui pin, stiker, poster, kalender, ID-card, wesite, template, dan
sebagainya. Apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi, bisnis jasa design akan semakin mudah.
Sekolah atau pendidikan menjadi tempat yang sangat strategis untuk menumbuhkan bakat wirausaha.
Beberapa alasan sekolah formal dapat menumbuhkan bakat wirausaha, yaitu :Pertama, sekolah adalah
lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Kedua, jaringan
sudah ada di seluruh pelosok negeri. Ketiga, melalui sekolah juga bisa menjangkau dan mempengaruhi
keluarga anak didik (Dr. Riant Nugroho, 2009).
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah formal di bawah Departemen Pendidikan nasional,
mempunyai tujuan antara lain adalah menghasilkan tamatan yang siap memasuki lapangan kerja secara
mandiri sebagai wirausaha (entrepreneur). Dengan usia siswa yang rata-rata masih dalam masa yang
produktif untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di dalamnya ilmu wirausaha.
Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam
mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Istilah kewirausahaan berasal dari
terjemahan “Entrepreneurship”, dapat diartikan sebagai “the backbone of economy”, yang adalah syaraf
pusat perekonomian atau pengendali perekonomian suatu bangsa. Secara epistimologi, kewirausahaan
merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan
sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas W Zimmerer, kewirausahaan merupakan penerapan
kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang
dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian dan keberanian
menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru.
Integrasi atau pengintegrasian adalah usaha sadar dan terencana (terprogram) guru, dengan tujuan
memadukan (tujuan antara) nilai-nilai kewirausahaan ke dalam semua mata diklat (lintas rumpun), dalam
proses pemelajaran sehingga terjadi internalisasi dan personalisasi (mempribadi) nilai-nilai kewirausahaan
untuk diketahui, dipahami, dihayati dan dilaksanakan (in action) secara tetap (konsisten).Pengintegrasian
nilai-nilai kewirausahaan sejalan dengan konsep Kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada
kemampuan melakukan (kompetensi) berbagai tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya
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berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu, sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan, nilai
sikap dan minat sebagai hasil belajar yang refleksinya adalah berupa kebiasaan berpikir dan bertindak
ekonomis ketika menghadapi masalah.
Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan hendaknya memperhatikan potensi lokal daerah masingmasing, sesuai dengan lokasi/tempat siswa tinggal. Pertimbangan lain adalah heterogenitas latar belakang
siswa, seperti kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan usia tingkat perkembangan siswa, yang pada
gilirannya siswa akan memiliki jiwa berwirausaha dan memiliki kesadaran tinggi untuk mengaktualisasikan
potensinya secara cerdas dalam kehidupan bermasayarakat.Pengintegrasian mata diklat kewirausahaan
hendaknya menekankan pembentukan jiwa wirausaha yang terkandung dalam materi ajar yang sedang
dibahas, sehingga guru tidak perlu mencari bahan khusus guna pembentukan jiwa wirausaha dalam mata
diklat yang diajarkan.
Dalam pembelajaran kewirausahaan, peranan guru sangat penting dan menentukan. Secara
metodologis sulit untuk dijelaskan, namun kreatifitas guru merupakan model terbaik bagi siswa. Mengajak
siswa mempraktekkan nilai-nilai kewirausahaan, merupakan contoh konkrit bagi guru dalam
mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupannya sehari-hari.Pemelajaran nilai-nilai
kewirausahaan yang diintegrasikan ke dalam mata diklat tertentu menggunakan pendekatan dan metode
yang bervariasi. Sumber belajar adalah materi ajar yang berasal dari berbagai sumber dalam mata diklat
tertentu tersebut yang memenuhi kriteria edukatif, dan tetap menekankan pada kompetensi siswa, baik
secara individual maupun klasikal serta tetap mengacu pada ketuntasan belajar siswa.
Sebuah kisah nyata dari 2 orang saudara kandung. Sang kakak selesai SLTA melanjutkan studi ke
perguruan tinggi sedangkan adiknya memilih langsung bekerja setamat SLTA sebelum akhirnya
melanjutkan sekolah walaupun harus kelas malam. Sepuluh tahun kemudian ketika mereka bertemu lagi,
sang kakak yang lulusan dari universitas negeri terkemuka tidak mampu melampaui penghasilan adik yang
menang dalam hal pengalaman dan menjadi ahli setelah 10 tahun mengakumulasi pengalamannya. Para ahli
sepakat, dibutuhkan 5-7 tahun pengalaman dengan jam terbang 10.000 jam pengalaman untuk membuat
orang ahli dalam bidang apa pun. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan pengalaman itu adalah dengan
bersedia gagal, melalui coba dan salah, lalu kemudian belajar dari pengalaman itu.Musuh terbesar dari
pencapaian tingkat keahlian dan imbalan besar yang mengiringinya adalah “zona nyaman”. Sebagian besar
orang begitu nyaman di tingkat kinerja dan pencapaian yang rendah sehingga sangat takut untuk mencoba
sesuatu yang baru dan berbeda. Namun kenyataannya, sampai anda keluar dari zona nyaman dan
melakukan serangkaian kesalahan demi kesalahan untuk mendapatkan pengalaman yang membuat anda
sukses, tidaklah mungkin bagi Anda untuk bertumbuh yang memampukan Anda membuat uang lebih
banyak. Anda menjadi sukses hanya dengan mengambil resiko tidak adanya jaminan untuk sukses. Hal ini
berlaku bagi Anda pada segala jenis pekerjaan baik yang bekerja pada sebuah perusahaan lain, perusahaan
sendiri, maupun jika Anda adalah profesional (self employement). Menjadi kaya adalah keinginan semua
orang tetapi sedikit sekali orang yang pada akhirnya menjadi kaya. Masih ingat statistik yang tak
terbantahkan? Hanya ada 5% saja dari populasi yang pada masa pensiunnya yang sungguh-sungguh kaya
atau paling sedikit hidup mandiri secara keuangan (financially independent).
Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi
frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan
menjaga agar bebas stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdo’a. Keterampilan
emosional adalah meta-ability, menentukan seberapa baik kita mampu menggunakan keterampilanketerampilan lain maupun yang kita miliki termasuk intelektual yang belum terasah. EQ mempunyai
peranan penting dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional. Definisi dasar kecerdasan emosi dan
memperluas kemampuan ini menjadi lima, diantaranya :
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1. Kesadaran Diri (Self Awareness)
Kesadaran diri, mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosi.
Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam
kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya adalah pilot yang
handal bagi kehidupan mereka karena memiliki kepekaan yang lebih tinggi akan perasaan mereka yang
sesungguhnya atas pengambilan keputusan masalah-masalah pribadi, mulai dari masalah siapa yang
akan dinikahi sampai ke pekerjaan apa yang akan diambil.
2. Pengaturan Diri (Self Regulation)
Menangani perasaan agar dapat diungkapkan dengan tepat merupakan kecakapan yang bergantung
kesadaran diri. Orang yang buruk kemampuannya akan terus-menerus bertarung melawan perasaan
murung, sementara mereka yang pintar bangkit lagi dengan cepat dari kemerosotan dan kejatuhan
dalam hidup. Pengaturan Diri dibagi menjadi: Kendali diri, Dapat dipercaya, Kehati-hatian,
Adaptabilitas, Inovasi.
3. Memotivasi Diri Sendiri (Motivation)
Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk
memberi perhatian, untuk memotivasi dan menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. Menahan diri
terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, adalah landasan keberhasilan dalam usaha.
Orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun
yang dikerjakan. Motivasi dibagi menjadi: Dorongan prestasi, Komitmen, Inisiatif, Optimisme.
4. Mengenali Emosi Orang Lain (Empathy)
Empati merupakan kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran emosional. Empati merupakan
keterampilan bergaul dasar. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal sosial yang
tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.
5. Keterampilan Sosial (Social Skills)
Seni membina hubungan merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Ini merupakan
keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Orang yang
hebat dalam keterampilan ini sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus
dengan orang lain. Enterpreneur yang memiliki kecerdasan emosi optimal lebih berpeluang mencapai
puncak keberhasilannya. Karena seorang enterpreneur yang memiliki kecerdasan emosi optimal akan
tetap menganggap bahwa krisis adalah peluang. Enterpreneur harus tetap jeli dalam memanfaatkan
emosinya. Sebaliknya, jika seseorang secara intelektual cerdas kebanyakan bukanlah seorang
enterpreneur yang berhasil dalam bisnis dan kehidupan pribadinya.
Konsep 10 D Dari Bygrave









Dream

: Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan
pribadi dan bisnisnya dan yang penting dia mempunyai kemampuan untuk
mewujudkan impian.
Decisiveness : Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Kecepatan dan
ketepatanmengambil keputusan adalah merupakan factor kunci dalam kesuksesan
bisnisnya.
Doers
: Seorang wirausaha tidak mau menunda – nunda kesempatan yang dapat di
manfaatkan.
Determination : Seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatannya memiliki rasa tanggung jawab
tinggidan tidak mau menyerah, walaupun dihadapkan pada rintangan yang sulit
diatasi.
Dedication
: Dedikasi seorang wirausahawan sangat tinggi, semua perhatian dan kegiatannya
dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya.
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Devotion



Details




Destiny
Dollars



Distribute

: Berarti kegemaran atau kegila-gilaan. Hal inilah yang mendorong dia mencapai
keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produk yang ditawarkannya, karena
seorang wirausahawan akan mencintai pekerjaan bisnisnya.
: Seorang wirausahawan akan selalu memperhatikan faktor kritis. Dia tidak
mengabaikan faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya.
: Wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya.
: Wirausahawan tidak sangat mengutamakan kekayaan, motivasinya bukan
memperoleh uang, akantetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya.
: Seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap
orang kepercayannya, yaitu orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam
bisnis.

Kepribadian Wirausaha
1. Sifat instrumental, yaitu tanggap terhadap peluang dan kesempatan berusaha maupun yang berkaitan
dengan perbaikan kerja
2. Sifat prestatif, yaitu selalu berusaha memperbaiki prestasi, mempergunakan umpan balik, menyenangi
tantangan dan berupaya agar hasil kerjanya selalu lebih baik dari sebelumnya
Sifat keluwesan bergaul, yaitu selalu aktif bergaul dengan siapa saja, membina kenalan baru.
Sifat kerja keras, yaitu berusaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum
pekerjaan selesai. Tidak pernah berpangku tangan, mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan,
dan memiliki tenaga untuk terlibat terus menerus dalam kerja.
3. Sifat keyakinan diri, yaitu dalam segala kegiatannya penuh optimism bahwa usahanya akan berhasil.
Langsung terlibat dalam kegiatan konkrit, jarang terlihat ragu-ragu.
4. Sifat pengambil resiko yang diperhitungkan, yaitu tidak khawatir akan menghadapi situasi yang tidak
pasti di mana usahanya belum tentu membuahkan keberhasilan. Dia berani mengambil resiko
kegagalan dan selalu antisipatif terhadap kemungkinan kegagalan.
5. Sifat swa-kendali, menentukan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap diri
6. Sifat inovatif. Selalu bekerja keras mencari cara baru untuk memperbaiki kinerjanya. Terbuka untuk
gagasan, pandangan, penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kinerjanya. Tidak terpaku pada masa lalu, gagasan-gagasan lama, tetapi berpandangan ke depan dan
mencari ide-ide baru.
7. Sifat mandiri, yaitu apa yang dilakukan merupakan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan / kegagalan
dikaitkan dengan tindakan-tindakan pribadinya.
Sifat-Sifat Unggul Wirausaha
Dari 19 sifat penting wirausaha tersebut dikelompokkan menjadi 6 sifat unggul dari wirausaha:
1. Percaya diri, terdiri atas sifat yakin, mandiri, individualitas, optimisme, kepemimpinan, dan dinamis.
2. Originalitas, terdiri atas sifat inovatif, kreatif, mampu mengatasi masalah baru, inisiatif, mampu
mengerjakan banyak hal dengan baik, dan memiliki pengetahuan.
3. Berorientasi manusia, terdiri atas sifat suka bergaul, fleksibel, responsif terhadap saran /kritik.
4. Berorientasi Hasil Kerja, terdiri atas sifat ingin berprestasi, berorientasi keuntungan, teguh, tekun,
determinasi, kerja keras, penuh semangat dan penuh energi.
5. Berorientasi Masa Depan, terdiri atas sifat pandangan ke depan, dan ketajaman persepsi.
6. Berani Ambil Resiko, terdiri atas sifat mampu ambil resiko, suka tantangan.
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Mengapa Siswa Harus Belajar Kewirausahaan?
Era globalisasi saat ini, persaingan hidup manusia semakin ketat dan penuh kompetisi. Oleh karena itulah
mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang kraetif dan memiliki daya inovasi yang tinggi untuk
dapat merebut semua peluang dan kesempatan melalui kemampuan keterampilan sehingga dengan
keterampilan yang dimiliki akan dapat mengembangkan segala potensi di dalam diri untuk dapat
menciptakan kreasi dan berbagai macam produk yang dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi
orang lain. Dalam membuat suatu karya, tidak hanya dibutuhkan teori. Mengapa demikian? Karena teori
yang mendalam tanpa adanya praktik dalam merealisasikan pengetahuan tersebut tetap tidak menghasilkan
suatu produk yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Seseorang yang telah memiliki kemampuan
memadukan teori dan praktik untuk menghasilkan sesuatu berarti orang tersebut sudah dapat dikatakan
mempunyai jiwa wirausaha. Hal itulah yang saat ini sedang diupayakan tertanam dalam diri siswa untuk
dapat meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan keterampilan yang dimilikinya.
Saat ini kondisi bangsa kita, Indonesia kian terpuruk, beberapa diantaranya adalah masih banyaknya
pengangguran di Indonesia (termasuk di dalamnya lulusan perguruan tinggi baik jenjang D3 maupun S1),
SDM di Indonesia kurang mampu bersaing, rendahnya perilaku dan jiwa wirausaha, dan sebagainya.
Solusi dari masalah-masalah di atas adalah wirausaha, tetapi jumlah wirausaha di Indonesia masih
sangat sedikit yaitu sekitar 0,18% dari jumlah penduduknya. Padahal, suatu negara dikatakan maju apabila
negara tersebut memiliki jumlah minimum wirausaha sebesar 2% dari penduduknya. Oleh karena itulah
maka pemerintah melalui kurikulum 2013 ini mencantumkan mata pelajaran kewirausahaan menjadi salah
satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan sekolah
menengah atas atau jenjang SMA. Oleh karena itulah maka perlu adanya penanaman nilai-nilai
kewirausahaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum yang
digunakan saat ini.
Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di sekolah tingkatan atas atau SMA digolongkan
sebagai pengetahuan transcience-knowledge yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan
kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan ekonomis ini disajikan berbagai keterampilan dari mulai
keterampilan membuat produk kerajinan tekstil, produk kerajinan limbah tekstil, alat komunikasi sederhana
dengan sumber arus listrik DC, alat pengatur gerak sederhana dengan sumber arus listrik, budidaya tanaman
hias, budidaya tanaman pangan, produk pembersih, serta pengawetan bahan nabati dan hewani.
Di dalam kurikulum 2013 ini, bentuk pengajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini
lebih bersifat student-centered (terpusat pada siswa), maksudnya siswa yang ditekankan untuk aktif
sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Hal itu bertujuan agar potensi dalam diri siswa
lebih tergali secara bebas dan mampu menghasilkan karya yang beragam dengan tetap menerapkan karakter
positif dalam dirinya. Jika berbicara tentang manfaat belajar kewirausahaan disekolah, akan sangat banyak
sekali salah satunya adalah tumbuhnya kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja keras dari para siswa.
Dan berikut ini adalah manfaat dan tujuan mengapa siswa harus belajar kewirausahaan, diantaranya adalah :
1. Menerapkan Perilaku Tepat Waktu
2. Menerapkan Perilaku Tepat Janji
3. Membnetuk pribadi pribadi yang disiplin
4. Membentuk pribadi pribadi yang ulet dan mau bekerja keras
5. Membentuk pribadi yang memiliki jiwa toleran dan mau menolong sesama, dan lain sebagainya
Sedangkan Tujuan belajar kewirausahaan di sekolah adalah sebagai berikut:
1. Mengasah keterampilan para siswa dengan membuat dan menciptakan produk yang sesuai dengan
minat dan daya beli
2. Meningkatkan daya inovasi dan kreatifitas siswa melalui pembuatan produk produk.
3. Menciptakan iklim belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi yang menyenangkan.
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Sebenarnya apa tujuan kita sekolah? Pada umumnya orangtua menyekolahkan anak-anaknya di
sekolah dan di kampus agar kelak anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga dapat hidup mapan
dan mandiri. Kepintaran dan kecerdasan memang sesuatu yang sudah pasti diperoleh ketika seseorang
mencapai taraf kemandirian dan kemapanan dalam hidupnya. Setiap orang tua menginginkan agar anaknya
bisa hidup lebih baik dari dirinya saat anaknya tumbuh besar menjadi dewasa kelak. Permasalahan yang
terjadi adalah di mana sekolah tidak mengajarkan kewirausahaan secara intensif. Dengan demikian
kebanyakan para pelajar siswa siswi sekolah tidak memiliki bayangan mengenai cara berbisnis yang baik
dan benar yang disesuaikan dengan minat, bakat, kreativitas dan inovasi yang mereka miliki. Apa yang
diajarkan di bangku sekolah dan di bangku kuliah rata-rata hanya bersifat teoritis saja. Padahal untuk
mempelajari usaha atau bisnis diperlukan jam terbang tinggi dalam hal praktek serta pengalaman yang
cukup banyak sebagai bekal dalam memulai bisnis di kemudian hari.
Saat ini banyak orang yang berpandangan sempit bahwa setelah lulus sekolah atau lulus kuliah maka
langkah selanjutnya adalah bekerja di kantor atau perusahaan yang memberikan penghasilan yang besar.
Sebenarnya tidak harus demikian. Setiap orang bisa memulai usahanya masing-masing baik seorang
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain tanpa harus lulus sekolah atau lulus kuliah terlebih
dahulu. Bahkan berwirausaha pun dapat dikerjakan bersamaan dengan kegiatan menuntut ilmu. Sekolah
serta kuliah sebagai sarana menuntut ilmu dapat dilakukan di waktu-waktu yang tidak mengganggu
kegiatan usaha atau bisnis.
Jika seseorang menjadi pegawai atau karyawan, maka orang tersebut memiliki penghasilan yang
umumnya terbatas. Akan tetapi apabila seseorang menjadi seorang pengusaha maka orang tersebut bisa
mempunyai penghasilan yang tidak terbatas, namun semua itu tergantung dari banyak faktor. Seseorang
bisa menjadi pekerja di suatu perusahaan milik orang lain sekaligus menjadi pengusaha di usaha miliknya
sendiri dalam waktu yang bersamaan. Oleh para orangtua harus sejak dini mengajarkan anak-anaknya
untuk berwirausaha atau berwiraswasta demi kebaikan anak-anaknya di masa mendatang. Bila perlu
orangtua sejak dini membuka usaha kecil atau menengah agar anak-anaknya bisa turut belajar secara
langsung. Atau mencari pihak lain yang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang
kewirausahaan seperti tempat kursus kewiraan, tempat magang di perusahaan, tempat usaha milik kenalan,
dan lain sebagainya. Selain itu anak juga perlu diberikan dorongan dan prospek mengenai dunia wirausaha
agar memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk berwirausaha. Berikan gambaran pula bagaimana
mengelola dana modal yang kecil agar bisa menjadi berlipat ganda dalam usaha-usaha potensial.
Dengan demikian anak-anak akan terpacu untuk menjadi pengusaha walaupun harus dimulai sebagai
karyawan terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya dapat menjadi pengusaha yang sukses
di kemudian hari dengan didukung dengan kecerdasan, kreativitas, inovasi, keimanan, ketakwaan,
kepedulian sosial, dan lain sebagainya.
Peran Konseling Kewirausahaan
Dunia pendidikan di negara kita pada saat ini cenderung lebih berorientasi kepada mencetak lulusan untuk
bekerja di Industri. Konsep demikian mungkin relevansi ketika eksistensi dan pertumbuhan sektor industri
di negara kita masih semarak seperti di awal dekade 90-an. Kenyataan yang terjadi seiring dengan
terjadinya Krisis Moneter yang mendera, dimana imbasnya sampai detik ini masih dapat kita rasakan.
Belum terlihat tanda-tanda dunia industri nasional untuk dapat bangun dan bergairah kembali. Implikasinya
ketika dunia industri sudah tidak bisa menyerap tamatan sekolah, menyebabkan semakin bertumpuknya
jumlah penganggur.
Di tahun-tahun awal paska reformasi, Pemerintah membuat kebijakan untuk mengajarkan
Kewirausahan di sekolah-sekolah kejuruan, sebagai mata pelajaran yang utuh berdiri sendiri. Salah satu
ekspektasi diajarkannya Mata Pelajaran Kewirausahaan di sekolah adalah menanamkan (internalisasi) jiwa
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wirausaha dengan menumbuhkan kemampuan mandiri di kalangan siswa / siswinya. Dan bahkan sekarang
Kewirausahaan juga sudah diajarkan di bangku perguruan tinggi .
Mempersiapkan siswa untuk mampu berdikari menciptakan lapangan pekerjaan yang didasari oleh
sikap mandiri, kreatif dan inovatif, bermuara kepada banyaknya kesulitan yang dirasakan oleh guru
kewirausahaan.
Kendala berikutnya yang dihadapi oleh guru kewirausahaan adalah siswa-siswi terpengaruh oleh
terbentuknya opini di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa menjadi PNS atau Aparatur
Pemerintah merupakan target tujuan hidup yang lebih menjanjikan di bandingkan menjadi wirausaha,
belum lagi adanya faham budaya feodal warisan kolonialisme jaman dahulu yang menganggap bahwa
menjadi wirausahawan lebih banyak resiko yang mesti ditanggung, beda dengan menjadi seorang karyawan
atau buruh yang hanya memikirkan pekerjaan.
Kendala lainnya yang datang dari dalam diri siswa sendiri dimana adanya masalah psykologis yang
berkembang di kalangan remaja. Belum stabilnya emosi dan kematangan berpikir menyebabkan mereka
cenderung masih gamang dalam menentukan jalan hidup yang kelak mereka jadikan tumpuan hidup untuk
masa depan mereka.
Solusi atas permasalahan tersebut sekaligus untuk menjawab penerapan pembelajaran yang selaras
dengan Kurikulum dapat dicoba dengan menerapkan pembelajaran dimana observasi, wawancara dengan
seorang wirausahawan, pengamatan dan praktek di lapangan porsinya diperbanyak dibandingkan dengan
penyampaian teori belaka. Pembelajaran demikian diharapkan lebih efektif tepat kepada sasaran yang ingin
dicapai dan bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi dianggap
hanya sebagai beban hapalan semata.
Kewirausahaan sebagai mata pelajaran yang utuh berdiri sendiri, merupakan mata pelajaran yang
relatif baru diajarkan saat itu. Muatan materi pelajaran yang biasa ditemukan di dalam kurikulum standar
nasional, termasuk dalam kurikulum terbaru apabila ditelaah lebih mendalam ada kesan masih mencari
format baku yang memang selaras untuk diterapkan.
Pendekatan Konseling Wirausaha
Pendekatan Konseling yang merupakan hubungan interpersonal antara dua individu akan mampu
mendeteksi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa-siswi dalam belajar kewirausahaan, termasuk
meluruskan paradigma dan cara pandang negatif terhadap eksistensi pelaku usaha ditengah-tengah
kehidupan masyarakat.Seorang guru kewirausahan idealnya harus mampu menumbuh kembangkan potensi
yang ada dalam diri siswa sehingga memiliki kepribadian yang mandiri, percaya diri, kreatif dan
berorientasi kepada masa depan.Kadang-kadang seorang siswa setelah menamatkan sekolahnya, mereka
akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang dianggap sebagai suatu pilihan yang dilematis antara bekerja
pada industri, meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi pekerja mandiri. Dalam situasi
demikian perlu adanya seorang konselor yang mampu mendiagnosa pilihan tadi.Ditengah-tengah maraknya
angka pengangguran dalam negeri dan realita sulitnya mencari pekerjaan. Guru kewirausahaan harus bisa
menjadi seorang konselor untuk meyakinkan agar siswa memiliki sense untuk berwirausaha. Perkembangan
ekonomi global dunia yang ditandai dengan diratifikasinya persetujuan pasar bebas antar negara di kawasan
regional maupun dunia akan menyebabkan persaingan diantara pencari kerja menjadi lebih kompetitif.
Fenomena ini sekaligus merupakan alternatif yang terbuka lebar bagi pelaku usaha menengah ke bawah
untuk lebih intens menggeluti wirausaha.
Kewirausahaan diajarkan di sekolah bukan hanya untuk dihapal secara teori tapi diajarkan dengan
maksud agar peserta didik memiliki sikap dan mental wirausaha. Dengan pendekatan konseling, mudahmudahan tujuan diajarkannya pelajaran kewirausahaan dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan
dan bisa lebih diterima oleh siswa-siswi dalam rangka mempersiapkan mereka di kemudian hari, untuk bisa
hidup mandiri berjiwa kreatif dan inovatif dalam menyongsong era perdagangan dunia baru.
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Simpulan
Saat ini banyak orang yang berpandangan sempit bahwa setelah lulus sekolah atau lulus kuliah maka
langkah selanjutnya adalah bekerja di kantor atau perusahaan yang memberikan penghasilan yang besar.
Sebenarnya tidak harus demikian. Setiap orang bisa memulai usahanya masing-masing baik seorang
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain tanpa harus lulus sekolah atau lulus kuliah terlebih
dahulu. Bahkan berwirausaha pun dapat dikerjakan bersamaan dengan kegiatan menuntut ilmu. Sekolah
serta kuliah sebagai sarana menuntut ilmu dapat dilakukan di waktu-waktu yang tidak mengganggu
kegiatan usaha atau bisnis.
Solusi atas permasalahan tersebut sekaligus untuk menjawab penerapan pembelajaran yang selaras
dengan Kurikulum dapat dicoba dengan menerapkan pembelajaran dimana observasi, wawancara dengan
seorang wirausahawan, pengamatan dan praktek di lapangan porsinya diperbanyak dibandingkan dengan
penyampaian teori belaka. Pembelajaran demikian diharapkan lebih efektif tepat kepada sasaran yang ingin
dicapai dan bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi dianggap
hanya sebagai beban hapalan semata.
Seorang guru kewirausahan idealnya harus mampu menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam
diri siswa sehingga memiliki kepribadian yang mandiri, percaya diri, kreatif dan berorientasi kepada masa
depan. Kadang-kadang seorang siswa setelah menamatkan sekolahnya, mereka akan dihadapkan kepada
pilihan-pilihan yang dianggap sebagai suatu pilihan yang dilematis antara bekerja pada industri,
meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi pekerja mandiri. Dalam situasi demikian
perlu adanya seorang konselor yang mampu mendiagnosa pilihan tadi. Ditengah-tengah maraknya angka
pengangguran dalam negeri dan realita sulitnya mencari pekerjaan. Guru kewirausahaan harus bisa menjadi
seorang konselor untuk meyakinkan agar siswa memiliki sense untuk berwirausaha. Perkembangan
ekonomi global dunia yang ditandai dengan diratifikasinya persetujuan pasar bebas antar negara di kawasan
regional maupun dunia akan menyebabkan persaingan diantara pencari kerja menjadi lebih kompetitif.
Fenomena ini sekaligus merupakan alternatif yang terbuka lebar bagi pelaku usaha menengah ke bawah
untuk lebih intens menggeluti wirausaha.
Referensi
Alma Buchari, 2009. Kewirausahaan. Bandung:Alfabeta
Suryana. 2006. KEWIRAUSAHAAN Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba
Empat.
Zimmerer, Thomas W ,dkk. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat.

208

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING
“Profesi BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”
© 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, ISBN: 978-979-796-149-7

Meningkatkan Keterlibatan Orangtua dalam Mengurangi Perilaku Beresiko
pada Remaja
Sifa’ul Hasanah
Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 5 Kepanjen Malang
Email: Syifa.cc@gmail.com
Telp: 085232614508

Maraknya perilaku beresiko di kalangan remaja yang terjadi belakangan ini membuat kalagan pendidik dan
orang tua gelisah, seolah-olah gambaran kelam masa depan bangsa sedang dilukis oleh pelakunya untuk
menjadi nyata. Berbagai aksi perkelahian, tawuran antar geng , ulah geng-geng bermotor, pergaulan bebas,
aksi pelecehan seksual, bahkan pesta miras dan narkoba. Perilaku beresiko tersebut seringkali terjadi karena
kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga, sehingga mereka mencari ganti kasih sayang yang tidak
diprolehnya dari keluarga kepada teman-teman. Oleh karenanya sangat diperlukan tindakan pencegahan dan
pengentasan masalah perilaku beresiko di kalangan remaja yang melibatkan orangtua.
Tujuan penulisan makalah ini membahas : Latar belakang timbulnya perilaku beresiko di kalanagan remaja;
Peran orang tua dalam mencegah dan mengurangi perilaku beresiko pada remaja; dan, Strategi untuk
mencegah dan mengurangi perilaku beresiko pada remaja.
Kata Kunci: Perilaku beresiko, Keterlibatan orang tua.

Pendahuluan
Remaja berasal dari kata latin “adolensence” yang mempunyai makna tumbuh menjadi dewasa. Arti yang
lebih luas menurut Hurlock (1992) mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Masa remaja
menunjukkan dengan jelas masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa karena remaja belum
memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak (diungkapkan oleh Calon dalam Monks, dkk
1994). Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan Dewasa, dimana anak mengalami masa
pertumbuhan dan masa perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun
cara berfikir atau bertindak tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang (Zakiah Darajat 1990:23)
Fase remaja adalah fase perantara dari anak-anak menuju dewasa. Seorang remaja akan terlalu tua untuk
disebut anak-anak, tetapi juga terlalu muda untuk disebut dewasa. Pada fase remaja, biasanya seorang anak
akan mengalami suatu perubahan. Perubahan tersebut bukan hanya dari fisik namun juga dari psikis. Di
Indonesia sendiri, anak remaja sering dijuluki "Ababil" alias "ABG Labil", karena pemikiran mereka belum
bisa sepenuhnya stabil, masih berubah-ubah. Perubahan-perubahan ini biasanya akan menyebabkan
pertarungan identitas pada anak tersebut. Mereka mulai mencari jati diri mereka. (Yanuar Ibnu Pahlevi
dalam Pelatihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar di UNNES tanggal 26 Oktober
2013).
Masa remaja memang kerap diwarnai dengan gejolak, karena seorang anak menghadapi perubahan
hormonal yang besar, sehingga mempengaruhi perkembangan secara fisik ataupun psikologis, yang
akhirnya berujung kepada kematangan seksual. Masa pubertas ini memang terjadi pada masa
perkembangan anak menjadi seorang remaja, dan masa ini merupakan perubahan yang besar, di mana anak
dituntut mulai menunjukkan sikap yang dewasa, sementara ia belum tentu sudah cukup dewasa walaupun
secara fisik mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Belum lagi perubahan suasana hati yang kerap
menimbulkan gelombang dalam interaksi seorang remaja dengan lingkungan sekitarnya. Dan hal ini
disertai dengan berkembangnya pergaulan anak dengan kelompok seusianya, dan bahkan mulai melihat
teman-teman sebayanya sebagai pihak yang lebih dibandingkan dengan keluarganya. Seringkali remaja
merasa asing dirumahnya sendiri akibat perlakuan yang diterima dari orangtua tidak sama dengan perlakuan
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teman dalam kelompoknya yang dirasa lebih nyaman baginya tidak banyak larangan yang mengekang dan
kewajiban-kewajiban yang membebani.
Kesibukan orangtua diluar rumah berpengaruh besar dalam komunikasi didalam keluarga, banyak
keluarga yang disibukkan dengan urusan masing-masing hingga intensitas hubungan dalam keluarga
menjadi sangat sedikit bahkan sangat kurang, apalagi ditambah dengan pengaruh media teknologi gadged,
orangtua dan anak dalam satu atap namun tidak ada komunikasi yang baik masing-masing sibuk dengan
dunianya sendiri, ketika remaja membutuhkan seseorang untuk mengadukan masalahnya yang ada dan
peduli adalah terman-temannya pada akhirnya remaja mengambil nilai yang dianutnya adalah nilai
kelompok yang seringkali bertentangan dengan nilai yang diterapkan dalam keluarga.
Dewasa ini lembaga sekolah tidak lagi dianggap sebagai tempat yang dihargai dan dirindukan oleh
sebagian besar siswanya. Menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pendidikan di
Indonesia masih jauh dari kata ideal, setting sekolah si Indonesia ini masih seperti abad 19 gurunya hidup di
abad 20 dan siswanya hidup di abad 21.
Organisasi kerjasama dan pembangunan Eropa OECD meluncurkan survey tentang sekolah global
bulan Mei 2015, beberapa kriteria yang diukur adalah penguasaan Bahasa, Sains dan Matematika bagi
siswa dibawah usia 15 tahun. Hasil dari survey tersebut Indonesia menduduki peringkat 69 dari 76 negara,
setingkat diatas Negara Oman, Maroko, Honduras, Afrika Selatan dan Ghana (Merdeka.com, 25 November
2015).
Pesatnya perkembangan teknologi di era global menyuburkan bisnis penyedia layanan internet
sampai pelosok desa dengan tarif yang semakin terjangkau, disatu sisi sekolah terbantu karena fasilitas
sekolah belum memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa dan tuntutan kurikulum, sementara dampak
negatif yang ditimbulkan luar biasa meresahkan banyak kalangan, akibat mudahnya akses kekerasan dan
pornografi melalui internet yang jauh lebih menarik dari tugas-tugas sekolah yang bisa di copy paste dari
teman yang rajin mengerjakan dengan ancaman ataupun imbalan.
Dalam seminar parenting di Pendopo Kabupaten Malang 12 Maret 2015 Bagoes Sanyoto Motivator
menyampaikan temuannya sebagai berikut, Anak sekarang berperilaku ‘sakit’ karena:
 Anak apatis dengan tugas aktivitas harian yang ada di rumah.
 Anak jadi korban gaya hidup modern : jadi gila trend & gampang ikut-ikutan mode.
 Anak mania gadget seolah-olah tak bisa hidup tanpa pegang multimedianya.
 Anak jadi lamban/ lemah fisik karena aktivitas berjam-jam statis di depan ‘mesin’.
 Anak jadi seperti sakit ‘schizophrenia’ (sakit jiwa berkepribadian ganda).
 Anak mudah kena virus trend ‘populisme’ ‘semu’ & serba ‘wah’.
 Anak jadi bersikap ‘irasional’ akibat sehari-hari hidupnya serba enak.
 Anak terdampak ‘akulturasi’ budaya asing & jadi ‘rumit’.
 Anak jadi konsumtif akibat promo konsumerisme bertubi-tubi di media.
 Anak jadi ‘blind-mind’ / buta pikiran akibat kecanduan virus on-line terus-terusan
 Anak mudah marah-emosional akibat dipicu ketegangan & kekerasan media.
 Anak kehilangan pekerti manusiawi karena sehari-hari hanya akrab dgn mesin.
 Anak lebih mencintai Tuhan benda-nya : gadget/hp/lap top/i-pad/games dll.
 Anak kemana-mana selalu bawa ‘Tuhan’nya terus-terusan lengket seperti kena ‘pelet’.
 Anak jadi abai-lalai kewajiban ibadah akibat habis waktu full sms/main hp.
 Anak goyah & rontok imannya karena bertubi-tubi digoda ‘setan‘ update/canggih.
Orangtua yang belum mampu memenuhi kebutuhan akses internet dirumah harus mengijinkan
anaknya untuk mengerjakan tugas sekolah yang seringkali tidak diikuti dengan tindakan memeriksa
kebenaran yang dikerjakan anaknya diluar rumah, demikian pula yang sudah terpenuhi fasilitas internet
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dirumah kurang menyediakan waktu dan menyempatkan diri untuk berdialog dan mendampingi anaknya
menjelajah dunia maya.
Peran orangtua dalam mencegah dan mengurangi perilaku beresiko pada remaja.
Pada umumnya seorang anak lahir dan dibesarkan oleh orangtuanya, sehingga pengaruh pendidikan dalam
keluarga akan menjadi nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku anak-anak dalam keluarga, keluarga
adalah lembaga pertama yang mengenalkan pada anak tentang nilai-nilai kehidupan. Keluarga juga yang
akan menjadi awal dari berkembangnya perilaku anti sosial melalui pengasuhan yang buruk, sikap menyianyiakan atau penolakan terhadap anak serta kekerasan dalam keluarga (Chou & Browne, 2010). Hal ini
sejalan dengan penemuan bahwa semakin baik fungsi sosial keluarga maka semakin rendah tingkat
kenakalan remaja dan sebaliknya (Novitasari, 2009). Selain itu, pada salah satu studi meta-analisis
mengenai mengenai pola asuh ditemukan hubungan kuat antara kenakalan remaja dengan kontrol
psikologis, yaitu gangguan yang terjadi selama perkembangan psikologis anak seperti penolakan, membuat
anak tergantung, dan menggunakan rasa bersalah untuk mengatur anak. Sedangkan variable yang paling
kuat adalah penolakan orang tua dan pengawasan yang kurang terhadap anak (IIoeve, Dubas , &
Eichelsheim, 2009).
Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membantu tumbuh kembang kepribadian anak,
utamanya dalam mencegah perilaku beresiko yang sering terjadi pada remaja, diantaranya adalah :
1. Orangtua sebagai sumber rasa aman, remaja yang nyaman berada dekat dengan orangtuanya tidak akan
mencari perlindungan diluar rumah, mereka akan selalu rindu pulang untuk bertemu dengan
orangtuanya, seberapa kuatpun pertemanan dengan teman sebayanya tidak dapat mengalahkan
kekuatan kasih sayang dari orangtuanya.
2. Orangtua sebagai tempat bersandar, orangtua yang menanamkan pembiasaan dengan bijak akan
membesarkan anak melalui pola pengasuhan yang mengandalkan orangtua sebagai pengambil
kebijakan berdasarkan pertimbangan norma yang benar, sehingga anak akan selalu bertanya
bagaimana sebaiknya kepada orangtua sebelum mengambil keputusan yang perlu pertimbangan
orangtua.
3. Orangtua sebagai panutan, penanaman pembiasaan yang baik akan lebih mudah dilakukan melalui
teladan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang dihormati disekelilingnya, contoh yang
selalu nampak dan terus menerus berlaku menjadi model sikap yang tertanam kuat dalam benak anak.
”Dan hendaklah takut kepada Alloh orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu
hendaklah mereka bertaqwa kepada Alloh dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar” (QS An-Nisa: 9).
4. Orangtua sebagai idola, sikap positif yang diikuti dengan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari
menjadi pembiasaan dan penanaman karakter yang luar biasa bagi anak, citra diri orangtua melekat
dalam benak anak sejak dini yang berdampak kepada mind set anak tentang orangtuanya yang hebat
dan dirindukan.
5. Orangtua sebagai sumber inspirasi, kedekatan orangtua dengan anak yang sudah terjalin sejak kecil
dapat membangun keyakinan anak bahwa orangtualah tempat yang tepat untuk bertanya bukan kepada
teman atau internet yang bisa menyesatkan ke belantara yang belum dikenalnya, orangtua yang bijak
berusaha untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengimbangi
perkembangan jaman dan tumbuh kembang anaknya.
6. Orangtua sebagai sahabat, dalam masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa remaja mengalami
kebingungan menghadapi perubahan psikis dan fisiknya, pada kondisi demikian yang mereka
butuhkan adalah sahabat dekat yang mampu menampung keluh kesah dan kegalauannya bukan
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larangan dan perintah yang keras, posisi yang setara sebagai sahabat memudahkan orangtua memasuki
dunianya dan memandu langkahnya melalui jalan yang benar.
Strategi untuk mencegah dan mengurangi perilaku beresiko pada remaja
Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak, melalui orang tua anak belajar kehidupan dan melalui
orang tua anak belajar mengembangkan seluruh aspek pribadinya, orang tua yang bertanggungjawab
terhadap tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan bahkan sebelum proses kehamilan, orangtua perlu
menyadari dan merencanakan dengan matang bagaimana kelak pola pengasuhan anak yang akan
diterapkan. Perencanaan yang baik dari ayah dan bunda calon orangtua merupakan dasar pembentukan
karakter yang kokoh bagi anak, keharmonisan keluarga menjadi pilar utama penyangga bagi kuatnya
kepribadian anak, sebagaimana dilakukan oleh Negara Filandia yang menempatkan keluarga sebagai unsur
utama dalam pendidikan nasionalnya, dalam membentuk perilaku sosial, perilaku reflektif serta kesadaran
dan tanggung jawab pribadi.
Keluarga harmonis terbentuk dari sikap keterbukaan dan unsur saling asah asih dan asuh, suasana
yang terbangun didalam keluarga yang terbuka dan saling menghargai menjadi media tumbuh kembang
yang sehat bagi remaja untuk menapaki jalan menuju kedewasaan tanpa menunjukkan perilaku yang
beresiko akibat penolakan dari lingkungan terdekatnya. Untuk itu perlu adanya strategi yang tepat dalam
mencegah dan menghindari perilaku beresiko pada anak remaja. Langkah-langkah yang perlu dicermati
orangtua dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya :
1. Memberikan kasih sayang yang tulus
 Apapun kondisi anak orangtua dapat menerima dengan tulus keberadaannya, kekurangan dan
kelebihan anak dipahami dan dimengerti serta disikapi dengan positif.
 Anak bukan penerus cita-cita orangtua yang gagal, mereka memiliki impian sendiri untuk masa
depannya, sebaiknya tidak memaksakan ambisi orangtua dalam pemilihan karir anak.
 Menerapkan pola pengasuhan yang terbuka, aturan dibuat bersama-sama dengan anak untuk
dipatuhi dan apabila terjadi pelanggaran anak dengan suka rela melaksanakan hukuman yang
telah disepakati bersama. Untuk itu orangtua selayaknya memberikan contoh untuk menepati
aturan bersama.
 Orangtua yang kompak dan satu kata dalam menerapkan aturan bersama membentuk kekokohan
sikap anak dikemudian hari.
2. Memberikan kedamaian dalam keluarga
 Suasana nyaman dalam rumah membuat anak betah berada dirumah bersama orangtua.
 Kehadiran orangtua memberikan suasana aman dan terlindungi.
3. Memberi pengakuan dan menerima anak remaja apa adanya.
Pengakuan dan penerimaan orangtua menguatkan harga diri anak,kondisi psikologi anak remaja yang
tidak stabil seringkali menjadikan kepribadiannya rapuh, mereka memerlukan pengakuan dan
penerimaan dari orang-orang terdekatnya untuk menguatkan harga dirinya, orangtua yang siap untuk
memberikan pengakuan dan penerimaan bagi anaknya tidak akan kehilangan dan mendapatkan
penolakan dengan :
 Meluangkan waktu untuk mendengar dan memperhatikan anak remajanya.
 Menyempatkan diri untuk mendampingi disaat mereka membutuhkan perhatian lebih.
 Menghargai keberhasilan yang diraihnya, meskipun keberhasilan kecil.
 Menerima kekalahan anak remajanya dengan lapang dada dan memberikan motivasi untuk
meningkatkan kemampuannya.
 Memperlakukan anak dengan adil dengan tidak membandingkan satu dengan lainnya.
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4. Memberikan waktu cukup untuk bermain, orangtua harus menyadari pentingnya waktu bermain bagi
anaknya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kebebasan berkreasi dan berimajinasi sebagai
penyeimbang dalam kehidupannya.
 Memberikan kesempatan menentukan pilihan jenis permainan yang disepakati bersama dengan
orangtua.
 Menentukan bersama orangtua batasan yang boleh dilakukan oleh anak remaja.
 Menentukan bersama orangtua waktu yang dipergunakan untuk bermain.
 Menentukan bersama orangtua teman-teman yang sebaiknya didekati dan dihindari.
5. Melatih Disiplin dan Tanggung Jawab Pribadi.
Orangtua berkewajiban untuk mendidik anaknya dalam berdisiplin dan bertanggung jawab sejak dini,
karena sikap yang menjadi karakter terbentuk dari pembiasaan yang terus menerus disertai
pemahaman.
 Disiplin dan tanggung jawab yang diterapkan orangtua kepada anaknya harus disertai teladan
dalam kehidupan sehari-harinya. Orangtua mencontohkan kebiasaan berdisiplin diikuti tanggung
jawab terhadap kebutuhan pribadi masing-masing setiap harinya.
 Melatih anak melalui tugas-tugas ringan sehari-hari dengan sanksi tegas yang telah disepakati
bersama, mulai dari jam bangun tidur, membereskan tempat tidur, jam mandi, beribadah dst.
 Memberikan tanggung jawab terhadap kebutuhan pribadinya yang harus dilakukan sendiri sesuai
dengan kondisi fisik dan psikisnya, misalnya menyiapkan pakaian seragam, menyimpan barangbarang pribadi pada tempatnya, menyapu dan membereskan kamar tidurnya, belajar dan
mengerjakan tugas-tugas sekolah dll.
 Memberikan tanggung jawab tambahan untuk kepentingan bersama, anak dibiasakan untuk peduli
dengan kebutuhan bersama seperti mengepel lantai ruang keluarga, membersihkan kamar mandi,
menyiangi tanaman, belanja kebutuhan rumah, dsb.
6. Membangun suasana demokrasi dalam keluarga.
Orangtua yang mampu membangun suasana demokrasi dirumah dapat menumbuhkan kepribadian
positif yang mampu menerima pendapat orang lain dengan lapang hati.
 Memberi kesempatan bicara dan berpendapat kepada semua anggota keluarga.
 Melatih anak untuk mau mendengarkan pendapat orang lain dalam keluarga.
 Melatih anak menerima dan menaati keputusan yang telah disepakati bersama.
Simpulan
Keluarga adalah pilar utama pembentukan karakter anak, oleh karenya peran orangtua sangat penting dalam
mengurangi perilaku beresiko yang seringkali ditunjukkan anak remaja sebagai bentuk aktualisasi diri,
sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu bergandengan tangan dengan orangtua dalam mencapai
keberhasilan dalam mendidik anak bangsa yang madani, menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia dan
menuju Indonesia Emas.
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Pasar bebas sudah mulai dibuka persaingan-persaingan antar profesi dan semua bidang sudah mulai
kelihatan, dibuktikan adanya produk-produk luar negeri yang keluar masuk dengan bebas, artis-artis luar
yang main sinetron di dalam negeri dan masih banyak yang lainnya. Dengan landasan pemikiran seperti itu
kita sebagai pelaku profesi khususnya profesi konselor harus mempunyai strategi-strategi yang kreatif, efektif
dan inovatif dalam mempersiapkan masa depan siswa terutama untuk menghadapi MEA (Masyarakat
Ekonomi Asean), diantara ketrampilan-ketrampilan konselor untuk mersiapakan masa depan siswa adalah
dengan mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang dan hambatan yang ada pada diri sendiri atau sering kita
dengar dengan istilah ketrampilan Analisis SWOT untuk dirinya sendiri, melalui konsep diri, kontrol diri,
tenggang rasa, manajemen waktu dan pada akhirnya siswa dapat mengendalikan diri.
Ketrampilan dalam hal ini diharapkan siswa dalam bertingkah laku dan memutuskan masalah dapat hati-hati
sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dapat maksimal dengan apapun yang terjadi dalam dirinya sendiri
atau yang terjadi di lingkungannya, mereka sudah siap menghadapi tantangannya, termasuk di dalamnya
menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).
.

Kata Kunci: Analisis SWOT.

Latar Belakang
Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka
kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara
sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong
para perencana apa yang bias dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Dalam
konseling, konselor harus dapat memahami potensi yang berupa kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan
ancaman agar dapat memiliki gambaran diri yang baik. Analisis SWOT sangat penting bagi efektifnya
pembentukan, proses, hinggga hasil konseling, maka konselor dalam memahami dirinya harus memiliki
konsep diri yang positif dengan cara mengananalisis pemahaman diri dengan analisis SWOT.
Analisa SWOT adalah suatu metoda penyusunan strategi pemahaman diri yang bersifat direktif.
Dalam memahami diri sudah barang pasti harus memiliki konsep diri yang baik, dengan menganailis
potensi yang dimiliki maka konsep diri akan terbentuk efektif. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari
Strength (S), Weakness(W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktorfaktor luar (O dan T) dan faktor didalam (S dan W).
Analisa SWOT memungkinkan individu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama
sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan hidup individu, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan
dan dianalisa. Hasil analisa dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau
strategi yang sedang berjalan. Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana
yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki, maupun
segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal tersebut merupakan
potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor
eksternal yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan
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timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang
dilakaukan
Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perkembangan hubungan atau interaksi antar unsurunsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.
Berikut masing-masing pengertian dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat yakni :
1. Strength : Strenghts (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan atau kelebihan
yang dimiliki oleh individu, yang bisa berpengaruh positif di masa yang akan datang. Strength ini
bersifat internal dari individu, Contoh kekuatan yang dimiliki :
a) Bertanggung jawab pada diri sendiri
b) Konservatif dan hemat khusunya dalam keuangan
c) Senang mendengarkan
d) Mudah bersosialisasi atau hubungan baik dengan teman
e) Telaten atau pantang menyerah jika terjadi kesulitan
f) IPK > 3,50
2. Weakness : Weaknesses (kelemahan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang
dimiliki oleh seseorang yang bisa berpengaruh negative di masa yang akan datang. Kelemahan ini
merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Kelemahan itu terkadang lebih mudah
dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak
diberikan solusi yang tepat dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada. Contoh
kelemahan yang dimiliki:
a) Tidak konsisten dan mudah terpengaruh
b) Kurang peduli kepada lingkungan
c) Susah mengambil keputusan dengan cepat
d) Ceroboh dan sangat tidak sabaran
e) Lebih mengutamakan diri sendiri
f) Mudah lupa dan kesulitan menghafal nama orang yang baru dikenal
g) Mudah terpancing emosi dan tidak stabil
h) Tidak percaya diri
3. Opportunities : Opportunity (kesempatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau
kesempatan di luar diri individu, yang memberikan peluang berkembang dimasa depan. Opportunity
merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi individu
untuk memanfaatkannya. Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal
mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang
diangkat. Contoh kesempatan atau peluang yang ada diantaranya:
a) Tidak kekurangan kasih sayang orang tua dan berada disisi teman-teman yang peduli pada orang
lain.
b) Mendapat kesempatan memgembangkan diri dalam organisasi internal kampus. Dan lain-lain.
4. Threats : Threat (ancaman) adalah situasi yang merupakan ancaman atau hambatan yang datang dari
luar diri individu,yang dapat mengancam eksistensi dimasa depan. Ancaman dapat dikatakan faktor
negative dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya kegiatan
individu. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin
mencoba untuk kontroversi atau out of stream (melawan arus) namun pada kenyataannya individu
tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang. Contoh ancaman atau hambatan yang ada
diantaranya:
a) Persaingan global yang semakin tinggi.
b) Semakin meningkatnya pergaulan bebas dan tindakan kriminal lainnya pada lingkungan sekitar.
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Cara Menganailisis dengan SWOT
Didalam analisis SWOT kita ingin memproleh hasil berupa kesimpulan-kesimpulan berdasarkan ke-4
faktor dimuka yang sebelumnya telah dianalisa:
1. Strategi Kekuatan-Kesempatan (S dan O atau Maxi-maxi)
Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah
diidentifikasi. Misalnya bila kekuatan individu adalah pada kemapuan verbalnya, maka kekuaatan ini
dapat dimanfaatkan pada permintaan lingkungan yang membutuhkan tingkat kemampuan verbalnya
yang lebih maju, yang keberadaanya dan kebutuhannya telah diidentifikasi pada analisis kesempatan.
2. Strategi Kelemahan-Kesempatan (W dan O atau Mini-maxi)
Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan individu.
Misalnya kemampuan berhitung tidak dipunyai oleh individu. Salah satu strategi yang dapat ditempuh
adalah bekerjasama dengan individu lain yang mempunyai kemampuan berhitung tersebut. Pilihan
strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan kesempatan.
3. Strategi Kekuatan-Ancaman (S atau T atau Maxi-min)
Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini mencoba mencari
kekuatan yang dimiliki individu yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Misalnya
tugas matematika.
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W dan T atau Mini-mini)
Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan
adalah “keluar” dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah “mencairkan”
kemempuan dan suasana yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihkannya
pada kemampuan lain yang dmiliki. Siasat lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan individu lain
yang lebih berkompeten, dengan harapan ancaman di suatu saat akan hilang.
Dengan mengetahui situasi yang akan dihadapi, individu dapat mengambil langkah-langkah yang
perlu dan bertindak dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang terarah dan mantap, dengan kata lain
individu dapat menerapkan strategi yang tepat.
Pengaruh dan Hubungan Analisis SWOT dalam Pengembangan Pribadi Konselor
Dalam pengembangan pribadi konselor dijelaskan karakteristik konselor salah satunya yaitu memiliki
pemahaman diri. Konselor dapat memahami dirinya dengan baik salah satu caranya yakni dengan memiliki
konsep diri yang positif, dan untuk dapat memiliki konsep diri yang positif salah astunya dengan
melakukan analisis SWOT. Karena dengan melakukan analisis SWOT. Konselor dapat memahami
kekuatan, kelemahan dirinya, serta dapat mengoptimalkan kesempatan dan meminimalkan ancaman dari
pihak luar atau lingkungan. Sehingga dapat pula membantu mengaktualisasikan dirinya maupun konseli
yang sedang ditanganinya agar memiliki konsep diri yang baik.
Selanjutnya, menurut Munro, dkk (1970) menyatakan bahwa tidak ada pola yang tegas tentang sifatsifat atau cirri-ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor yang efektif, tetapi sekurang-kurangnya
konselor hendak memiliki sifat-sifat kepribadian konselor yang diinginkan seperti:
a. Konselor sebagai model : Dalam konseling meniru perbuatan konselor serta mengambil hal-hal yang
diyakininya baik untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh sebab itu konselor hendaknya memiliki konsep
diri yang baik, sehingga nilai-nilai dan berbagai tingkah laku konselor dapat menjadi model yang
mantap dan berguna bagi hubungan dan pemecahan masalah konseli.
b. Hubungan konseling : Konselor yang efektif adalah mereka yang dapat menciptakan hubungan yang
bersifat membantu dan tanpa tekanan dengan kliennya. Dengan memiliki konsep diri yang baik
konselor memiliki sikap yang hangat, rasa empati yang baik, sehingga konselor dan konseli itu samasama dapat merasakan kenyamanan untuk saling berhubungan secara bebas dan spontan.
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c. Keberanian melakukan konseling : Seorang yang sungguh-sungguh menjadi seorang konselor yang
efektif yang harus menerima tanggungjawab, dan ketidakpastian kapan konseli datang, serta berani
menempatkan dirinya sendiri dalam suasana yang mengandung resiko secara pribadi, resiko
menyangkut perasaan, menyangkut hubungan orang lain. Dengan konsep diri yang baik konselor akan
memiliki sifat optimisme yang tinggi dan menjadi pribadi bertanggung jawab.
Simpulan
Konselor yang efektif memiliki karakterisitik yang salah satunya yaitu :memiliki pemahaman diri, dalam
memahami diri salah satu yang paling penting yakni konsep diri. Untuk memiliki konsep diri salah satu
caranya yakni menganalisis S.W OT. Konselor yang memiliki konsep diri yang positif dan/atau baik, akan
memiliki sikap hangat, optimis dan pribadi yang bertanggung jawab. Hal itu terbukti pada: konseling
sebagai model, hubungan konseling, dan keberanian melakukan konseling.
Analisis SWOT dalam prakteknya sudah maksimal maka semua konselor akan mudah diterima oleh
peserta didik dan pada akhirnya akan lebih mudah memahamkan anak didik dalam menghadapi situasi
apapun, salah satunya untuk menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ).
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