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BAB I

KONSEP DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling sudah cukup lama dipahami sebagai bagian integral dari

pendidikan modern. Walaupun sebagai suatu konsep bimbingan dan konseling baru dikenal

pada tahun 60-an, namun sebagai suatu fungsi atau kegiatan pendidikan, bimbingan sudah

dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya gerakan pendidikan

nasional yang dipelopori Ki Hajar Dewantara.

Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah karena adanya: kesadaran

akan perlunya sistem pengajaran dan pelayanan kependidikan yang berpusat pada kebutuhan

dan karakteristik anak, kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam

pendidikan, kesadaran akan permasalahan individu dalam kehidupan masyarakat yang selalu

berubah dan berkembang, kesadaran akan persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan

mereka.

Bimbingan dan konseling perlu diberikan kepada siswa Sekolah Dasar karena sebagai

individu yang telah berkembang, siswa tidak bisa luput dari tekanan dari dalam diri dan

tuntutan dari lingkungannya. Dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembanganya, siswa

tidak cukup diberi pengajaran saja, tetapi juga perlu mendapat bantuan yang bersifat

individual untuk dapat mengambangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal.

B. Tujuan Perkukiahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

a. Menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling

b. Menjelaskan hubungan antara bimbingan dan konseling

c. Menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling

d. Menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling yang disertai dengan contoh-contoh

e. Menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang disertai dengan cotntoh-

contoh

f. Menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling yang disertai dengan contoh-contoh

penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari di sekolah

g. Menjelaskan kedudukan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan upaya pendidikan

di sekolah
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C. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan merupakan terjemahan dari “Guidance” dan Konseling merupakan serapan

kata dari “counseling”. Guidance berasal dari akar kata “guide” yang secara luas bermakna :

mengarahkan (to direct), memandu (to pilot), mengelola (to manage), menyampaikan (to

descript), mendorong (to motivate), membantu mewujudkan (helping to create), memberi (to

giving), bersungguh-sungguh (to commit), pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis

(democratic performance). Sehingga bila dirangkai dalam sebuah kalimat Konsep Bimbingan

adalah Usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan

menyampaikan arahan, panduan, dorongan dan pertimbangan, agar yang diberi bantuan

mampu mengelola, mewujudkan apa yang menjadi harapannya

Sedangkan Counseling maknanya melingkupi proses (process), hubungan (interaction),

menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien (performance, relationship),

professional, nasehat (advice, advise, advisable). Sehingga clue yang bisa di ambil dari

definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang professional dengan pihak yang

bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable.

Jadi apabila digabungkan Bimbingan dan Konseling adalah Usaha secara demokratis

dan atas dasar komitmen antara counselor dengan counselee dalam memberikan bantuan

dalam bentuk arahan, panduaan, dorongan dan pertimbangan yang bersifat advisable agar

counselee mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli,

namun tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian dari bimbingan. Pengertian tetang

bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai

oleh Frank Parson pada tahun 1908 mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang

diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu

jabatan serta mendapat dalam jabatan yang dipilihnya itu. Dan konseling diartikan

sebagaikegiatan mengungkpkan fakta atau data tentang siswa, serta pengarahan kepada siswa

untuk dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapinya.

Pada bagian yang lain, Shetzer dan Ston (1980), misalnya menggunakan kata hubungan

pemberian bantuan untuk suatu proses konseling yang berarti interaksi antara konselor

dengan klien dalam upaya memberikan kemudahan terhadap cara-cara pengembangan diri

yang positif. Dalam konteks ini,sejalan dengan peraturan pemerintah No. 28/1990 tentang

Pendidikan Dasar, pasal 25 ayat 1, dikatakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang

diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan

merencanakan masa depan”.
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Menurut Chiskolm (1959) bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali

berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Pengertian bimbingan yang dikemukan oleh

Chiskolm bahwa bimbingan membantu individu memahami dirinya sendiri, pengertian

menitik beratkan pada pemahaman terhadap potensi diri yang dimiliki.

Menurut Bernard & Fullmer (1969) Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan

meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Pengertian yang dikemukakan oleh Bernard

dan Fullmer bahwa bimbingan dilakukan untuk meningkatakan pewujudan diri individu.

Dapat dipahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan

lingkungannya.

Menurut Mathewson (1969) Bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang

menekankan proses belajar yang sistematik. Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai

pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini

menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang

diinginkan diperoleh melalui proses belajar.

Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat

diambil kesimpulan tentang pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan adalah

suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang

dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar

individu dapat memahami dirinya, lingkunganya serta dapat mengarahkan diri dan

menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara

optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi, mengandung makna bahwa guru kelas

dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan diharapkan mampu memberikan bantuan

kepada siswa dan pihak-pihak yang dekat dengan siswa, seperti orang tua atau wali, agar

dengan keinginan dan kemampuannya dapat mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

siswa serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih

lanjut. Proses pengenalan harus ditidaklanjuti dengan proses penerimaan. Tanpa diimbangi

dengan suatu bentuk penerimaan,siswa dan pihak-pihak yang dekat dengannya, akan

mengalami kesulitan untuk mengembangan kekuatan dan kelemahannya tersebut secara baik.

Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan, mengandung makna bahwa guru

seyogyanya mampu memberikan kemudahan (bantuan) kepada siswa dan pihak-pihak yang

dekat dengannya, untuk mengenal lingkungannya dengan baik, termasuk lingkungan yang ada

diluar sekolah. Siwa hendaknya mampu mengenal secara lebih baik fungsi dari semua fasilitas
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yang ada di sekolahnya, yang pada gilirannya akan mampu mengoptimalkan siswa yang

bersangkutan dalam menggunakan fasilitas yang ada tersebut dengan baik.

Bimbingan agar siswa mampu merencanakan masa depannya, mengandung makna guru

diharapkan mampu membantu siswa mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pendidikan yang

ada dilingkungan sekitarnya, serta mengembangkan cita-cita siswa sesuai dengan pengenalan

siswa akan berbagai jenis pekerjaan dan pendidikannya tersebut.Bimbingan yang ditunjukan

agar siswa mampu merencanakan masa depannya,tidak terlepas dari penggenalan dan

penerimaan siswa akan diri dan lingkungannya, seperti yang diuaikan diatas.

Bimbingan dan penyuluhan sebagai ilmu pengetahuan yang sekarang ini dikembangkan

di Indonesia berasal dari negara lain yaitu Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, untuk

maksud yang sama, digunakan istilah “guidana and counseling”. Masing-masing istilah

tersebut diartikan seperti di bawah ini.

1. Bimbingan

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita,

yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai

kepada seseorang individu dari semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan-kegiatan

hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan

sendiri, dan menanggung bebannya sendiri (Crow & Crow, 1960: 14). Bimbingan adalah

bantuan yang diberikan kepada, individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan

mengadakan berbagai penyesuaian secara bijaksana dengan lingkungannya. Tujuan utama

adalah bimbingan adalah untuk mengembangkan setiap individu sesuai dengan

kemampuannya (Jones, dalam Djumhur dan M.Surya 1975:10. Bimbingan dapat diartikan

sebagai bagian dari keseluruhan program pendidikan yang membantu menyediakan

kesempatan-kesempatan dengan pribadi dan layanan-layanan petugas ahli dengan mana

setiap individu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kecakapan-

kecakapannya secara penuh sesuai dengan yang diharapkan (Mortensen Schmuller, 1964z: 3).

Walaupun masing-masing ahli itu merumuskan pengertian bimbingan dengan cara yang

berbeda, namun terdapat beberapa kesamaan, yaitu:

a. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Namun demikian, tidaklah berarti

bahwa setiap bentuk bantuan adalah bimbingan. Untuk dapat dikatakan sebagai

bimbingan, maka bentuk bantuan itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu prinsip,

tujuan dan metode tertentu sebagaimana terkandung di dalam pengertian bimbingan itu

sendiri.
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b. Bimbingan itu diberikan ke individu yang membutuhkannya, baik laki-laki maupun

wanita, baik anak-anak maupun orang dewasa.

c. Bimbingan itu. diberikan kepada individu agar dia dapat mandiri dalam menetapkan

pilihan dan membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat itu harus

dapat dipertanggungjawabkannya sendiri.

d. Bimbingan itu diberikan dengan menggunakan bahan-bahan berupa data atau keterangan-

keterangan tentang siswa dan luas data tentang lingkungan.

e. Bimbingan itu diberikan dalam hubungan. interaksi antara pembimbing dan individu yang

dibimbing. Dalam hubungan interaksi ini terjadi proses yang akhirnya bermuara pada

teratasinya masalah yang dihadapi oleh individu yang dibimbing.

f. Bimbingan itu diberikan dalam suasana sadar, bukan dalam suasana tidak sadar atau

setengah sadar. Kesadaran itu-disertai dengan proses penalaran yang penuh.

g. Bimbingan itu diberikan dalam bentuk gagasan-gagasan atau ide-ide yang perlu dipertim-

bangkan oleh individu yang dibimbing sebelum dia membuat sesuatu keputusan.

h. Bimbingan itu diberikan dengan jalan asuh dan asih. Artinya bimbingan itu selalu

dilakukan atas dasar kasih sayang dan kecintaan demi kebahagiaan individu yang

dibimbingnya.

i. Bimbingan itu diberikan dengan mempedomani norma-norma atau nilai-nilai yang

dianut. Pelayanan bimbingan tidak boleh menyimpang atau melanggar norma-norma atau

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

j. Bimbingan diberikan oleh tenaga ahli, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan, dan

terlatih secara baik dalam bidang bimbingan dan konseling.

Untuk memudahkan mengingat pengertian bimbingan di atas Prayitno (1987: 36)

merumuskan pengertian bimbingan yang unsur-unsur pokoknya diawali oleh huruf-huruf

yang ada dalam istilah bimbingan itu sendiri, yaitu:

B = Bantuan
I = Individu
M = Mandiri
B = Bahan
I = Interaksi
N = Nasihat
G = Gagasan
A = Alat dan
N = Norma

Dengan memasukan unsur-unsur tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa bimbingan

adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar ia dapat mandiri, dengan
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menggunakan bahan berupa interaksi, nasehat, gagasan dan asuhan yang didasarkan atas

norma-norma yang berlaku.

2. Konseling

Dalam bahasa Latin, istilah konseling disebut "Counsilium" yang berarti "dengan"

atau “bersama”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, untuk istilah itu mengandung pengertian

kurang lebih sama dengan “penyuluhan”. Namun demikian penggunaannya sehari-hari telah

sangat meluas, dan lebih bersifat non konseling.

Sebagaimana dengan istilah bimbingan, istilah konseling jugs telah didefinisikan oleh

banyak ahli, antara lain adalah:

a. Proses dalam mana konselor membantu klien membuat interpretasi-interpretasi tentang

fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian

yang perlu dibuatnya (Glenn e. Smith, dalam Shertzer and Stone, 1974: 18)

b. Proses yang terjadi dalam hubungan-hubungan seseorang dengan seseorang antara

individu yang berkesulitan karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri

dengan seorang pekerja yang karena latihan dan pengalaman yang dimilikinya mampu

membantu orang lain memperoleh pemecahan-pemecahan berbagai jenis masalah pribadi

(Milton E. Hann and Malcolm S.O Maclean, dalam Shertzer and Stone, 1974: 18).

c. Interaksi yang (a) terjadi antara dua individu yang masing-masing disebut konselor dan

klien; (b) diadakan dalam suasana profesional; (c) diciptakan dan dikembangkan sebagai

alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien (Pepinsky and

Pepinsky, dalam Bruce and Shertzer).

Definisi di atas disajikan untuk melihat perubahan dan pengertian dari konseling.

Beberapa perbedaan yang lebih tampak ditampilkan di sini adalah:

a. Definisi konseling yang lebih awal menekankan pada masalah kognitif (membuat

interpretasi-interpretasi tentang fakta-fakta) sementara definisi yang belakangan

menekankan pengalaman-pengalaman afektif (menetapkan beberapa pemahaman pribadi

bagi tingkah laku) di samping segi-segi kognitif,

b. Definisi yang lebih awal mengenal konseling sebagai hubungan antara seorang konselor

dengan seorang klien (one to one relationship), sedangkan definisi-definisi yang

belakangan biasanya menunjuk pada lebih dari satu orang klien.

c. Semua definisi menyatakan atau mengandung pengertian--bahwa konseling adalah suatu

prows. Prows mengandung pengertian bahwa konseling bukan kejadian atau peristiwa

yang tunggal, melainkan melibatkan tindakan-tindakan dan praktek yang berangkai

(sequential) serta maju ke arah suatu tujuan.
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d. Definisi-definisi itu pada umumnya menyatakan bahwa hubungan adalah ruwet, dan

ditandai oleh suasana hangat, permisif, pemahaman, dan penerimaan.

e. Kebanyakan definisi ini menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam konseling,

yaitu konselor sebagai seorang yang profesional, lebih tua atau lebih matang; dan klien

sebagai orang yang mengalami masalah, kebingungan atau. frustrasi.

Patterson (1967: 219-227) menyatakan bahwa sewaktu-waktu perlu mendekati suatu

definisi dengan mengenyampingkan atau menunjuk hal-hal spa yang tidak termasuk dalam

konseling. Dengan pengenyampingan itu, banyak kesalahan konsepsi yang ads di sekitar

konseling dapat dikenali, di antaranya adalah:

a. Konseling bukanlah pemberian informasi, kendatipun informasi dapat diberikan dalam

konseling.

b. Konseling bukanlah pemberian nasihat, saran-saran, dan rekomendasi-rekomendasi

(nasihat hendaklah dipandang sebagaimana adanya dan bukan ditafsirkan sebagai

konseling).

c. Konseling bukanlah mempengaruhi sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, atau tingkah

laku dengan cara-cara mengajak mengarahkan atau meyakinkan.

d. Konseling bukanlah mempengaruhi tingkah laku dengan jalan memberi teguran,

peringatan, atau paksaan.

e. Konseling bukanlah pemilihan atau penugasan individu untuk berbagai pekerjaan atau

kegiatan.

f. Konseling bukanlah wawancara (kendatipun wawancara itu dilibatkan).

Hakikat konseling menurut Patterson, menampilkan ciri-ciri di bawah ini:

a. Konseling adalah usaha untuk menimbulkan perubahan tingkah laku secara sukarela pada

diri klien (klien ingin mengubah tingkah lakunya dan meminta bantuan kepada konselor).

b. Maksud dan tujuan konseling adalah menyediakan kondisi-kondisi yang memudahkan

terjadinya perubahan secara sukarela (kondisi yang memberi hak individu untuk

membuat perilaku, untuk tidak tergantung pada pembimbing).

c. Usaha-usaha untuk memudahkan terjadinya perubahan tingkah laku dilakukan melalui

wawancara (walaupun konseling selalu dilakukan dalam wawancara, tetapi tidak semua

wawancara dapat diartikan konseling).

d. Mendengarkan merupakan suatu hal yang berada dalam konseling tetapi tidak semua

konseling adalah mendengarkan.

e. Konseling dilaksanakan dalam suasana hubungan pribadi antara konselor dan klien. Hasil

pembicaraan yang dilakukan itu bersifat rahasia.
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Berdasarkan definisi dan rambu-rambu di atas, dapat diartikan bahwa konseling

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara

seorang ahli (yaitu orang yang telah mengikuti pendidikan khusus dan terlatih secara baik

dalam bidang bimbingan dan konseling) dan seorang individu yang sedang mengalami suatu

masalah atau kesulitannya sendiri. Disamping mengatasi masalahnya dengan segera, melalui

hubungan itu individu juga dibantu untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

D. Persamaan dan Perbedaan antara Bimbingan dan Konseling

1. Hubungan antara bimbingan dan konseling

Menurut Mohamad Surya (1988), ada tiga pandangan mengenai hubungan antara

bimbingan dan konseling. Pandangan pertama berpendapat bahwa bimbingan sama dengan

konseling. Kedua istilah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar.

Pandangan kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar

maupun cara kerja. Menurut pandangan kedua, bimbingan merupakan pendidikan sedangkan

konseling merupakan psikoterapi yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami

masalah serius.

Pandangan ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan

yang terpadu, keduanya tidak saling terpisah.Berkaitan dengan pandangan ketiga ini,

Downing (1998); Hansen, Stefic, dan Warner (1977) dalam Prayitno (1978), menyatakan

bahwa bimbingan adalah suatu pelayanan khusus yang terorganisasi dan terintegrasi ke dalam

program sekolah untuk menunjang kegiatan perkembangan siswa secara optimal, sedangkan

konseling adalah usaha pemberian bantuan kepada murid secara perorangan dalam

mempelajari cara-cara baru guna penyesuaian diri. Moser dan Moser(dalam Prayitno,

1978:643) menyatakan bahwa di dalam keseluruhan pelayanan bimbingan, konseling

dianggap sebagai inti dari proses pemberian bantuan. Mortesen dan Schmuller (1976:56)

menyatakan bahwa konseling adalah jantung hatinya program bimbingan.

Mortensen (dalam Jones, 1987) memberikan pengertian konseling sebagai berikut:

Counseling may, therefore, be defined as apesonto person process in which one person is

helped by another to increase in understanding and ability to meet his problems”. Konseling

dapat didefinisikan sebagai suatu proses hubungan seseorang dengan seseorang dimana yang

seorang dibantu oleh yang lainya untuk menemukan masalahnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa konseling merupakan salah satu teknik pelayanan

bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual (face
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to face relationship). Bimbingan tanpa konseling ibarat pendidikan tanpa pengajaran atau

perawatan tanpa pengobatan. Kalaupun ada perbedaan di antara keduanya hanyalah terletak

pada tingkatannya.

2. Persamaan antara bimbingan dan konseling

Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai yaitu sama-

sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan

individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat

tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan.

3. Perbedaan antara bimbingan dan konseling

Perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga

yang menyelenggarakan. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha

pemberian informasi dan dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa dan lebih

menekankan pada fungsi pencegahan, sedangakan konseling merupakan bantuan yang

dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang manusia yaitu antara konselor dan

klien.

Dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala

sekolah, orang dewasa lainnya. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga

yang telah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling merupakan bentuk khusus

bimbingan yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara individu.

E. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Semua siswa memiliki kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman diri, serta

pemahaman dan apresepsi terhadap individu yang hidup di dunia ini. Di dalam suatu

masyarakat yang majemuk individu harus memperoleh informasi dan memberikan respon

yang tepat. Bimbingan perkembangan didasarkan atas suatu premis bahwa penghargaan yang

positif terhadap martabat manusia merupakan suatu yang esensial dalam masyarakat yang

saling bergantung (interdependent society), seperti sekarang ini. Agar mencapai tujuan-tujuan

ini, setiap orang yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling ini harus berupaya

mencapai tujuan berikut ini, yaitu semua ysiswa dapat:

1. Mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman sebayanya, gurunya, orang tua

dan orang dewasa lainnya.

2. Memperoleh makna pribadi dari aktivitas belajarnya.

3. Mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya, terhadap kekhasan

nilai yang dimilikinya serta dapat memehami dan menghubungkan perasaannya.
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4. Menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang

konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk.

5. Mengembangkan dan memperkaya ketrampilan studi untuk memaksimumkan kecakapan

yang dimilikinya.

6. Belajar tentang berbagai ketrampilan yang diperliukan untuk hidup yang lebih baik dalam

perkembangan yang wajar dan dalam memecahkan masalah-masalh yang mungkin

dihadapinya.

7. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan penyusunan tujuan, perencanaan dan

pemecahaan masalah.

8. Mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kehidupan.

9. Menunjukan tanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

10. Bekerja dengan orang tua dalam berbagai program yang terencana untuk membantu anak

mengembangkan sikap dan ketrampilan yang dapat memperkaya kemampuan akademik

dan kemampuan social anaknya.

11. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkaya aktivitas belajar anak.

Tujuan-tujuan di atas adalah memberikan kemudahan pada siswa SD. Asumsinya

bahwa misi dasar dan tujuan utama pendidikan sekolah adalah untuk membelajarkan siswa.

Oleh sebab itu bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan maka

seluruh aktivitas bimbingan harus diarahkan pada pembelajaran siswa. Tujuan bimbingan dan

konseling adalah membantu individu dalam mencapai:

1. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai mahlik Tuhan

2. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat

3. Hidup bersama dengan individu-individu lain

4. Harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimiliki

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut mereka harus mendapatkan kesempatan untuk:

1. Mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidup yang

didasarkan atas tujuan itu

2. Mengenal dan memahami kebutuhan hidupnya secara realistis

3. Mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitannya sendiri

4. Mengenal dan mengembangkan kemampuannya secara optimal

5. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum

dalam kehidupan bersama

6. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tutntutan di dalam lingkungannya

7. Mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, sesuai dengan tahap
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perkembangannya sampai batas optimal

Apabila ditinjau dari pihak peserta didik, tujuan bimbingan dan konseling ialah agar

mereka dapat:

1. Mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin

2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri

3. Mengatasi kesulitan dalam mengatasi lingkungannya, yang meliputi lingkungan SD,

keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan

4. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya

5. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat, dan bakatnya dalam bidang

pendidikan dan pekerjaan

6. Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar SD untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di SD tersebut.

F. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Dari sejumlah fungsi bimbingan dan konseling yang telah dikemukakan oleh masing-

masing ahli itu dapat dikemukakan beberapa fungsi umum bimbingan dan konseling yaitu:

1. Fungsi Pemahaman

Yang pertama dan paling awal harus dilakukan oleh pembimbing adalah mengetahui

siapa dan bagaimana individu yang dibimbing itu. Mengetahui siapa dan bagaimana individu

siswa yang dibimbing itu berarti berusaha mengungkapkan dan memahami apa masalah dan

kesulitan yang dihadapinya, apa dan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan. Hal ini diperoleh melalui berbagai keterangan tentang diri siswa yang

bersangkutan, baik dengan menggunakan alat atau prosedur yang sudah baku (standardized)

maupun yang belum baku.

2. Fungsi Pencegahan

Pelayanan bimbingan dan konseling harus memiliki fungsi pencegahan, yaitu

penciptaan suatu suasana agar pada diri siswa tidak timbul berbagai masalah yang dapat

menghambat proses belajar dan perkembangannya. Untuk menjalankan fungsi ini kiranya

suatu program bimbingan yang terencana dan terarah perlu ditempuh sehingga segala sesuatu

yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan, seperti kesulitan belajar, kekurangan

informasi, masalah-masalah ketertiban sekolah, dan masalah sosial lainnya dapat di hindari.

Beberapa kegiatan bimbingan yang dapat mengarah pada pemenuhan fungsi ini antara lain

adalah:
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a. Pemberian orientasi dan informasi, yaitu informasi tentang pendidikan lanjutan, cara-cara

belajar yang baik, masalah kehidupan sosial-pribadi, dan peraturan-peraturan sekolah.

b. Penciptaan kondisi pendidikan yang sehat dan menunjang, seperti melengkapi sarana dan

prasarana sekolah yang memadai, menciptakan peraturan-peraturan yang logis dan

menyelenggarakan proses belajar-mengajar yang menyenangkan.

c. Kerjasama dengan orang tua murid guna menghasilkan kesepakatan dan kesamaan

pandangan serta sikap dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak mereka.

3. Fungsi pemecahan (pemberian bantuan)

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tetapi masih

terjadi juga masalah pada diri siswa, maka dalam hal ini diperlukan adanya upaya pemberian

bantuan pemecahan masalah yang disebut Fungsi pemecahan atau bantuan. Dalam hal ini,

diperlukan agar masalah-masalah yang dialami siswa dapat teratasi sesegera mungkin. Fungsi

pemecahan merupakan usaha sekolah untuk mengatasi berbagai masalah atau kesulitan yang

dialami siswa dalam proses belajar di sekolah. Masalah-masalah yang dialami siswa itu dapat

berupa sikap dan kebiasaan yang buruk dalam belaiar kesulitan dalam menangkap isi

pelajaran, kurang motif dalam belajar, tidak dapat menyesuaikan diri secara baik dengan

teman-temannya, masalah kesehatan, dan sebagainya. Fungsi pemecahan ini dapat

diselenggarakan oleh konselor atau guru sesuai dengan jenis dan sifat dari kesulitan yang

dialami oleh siswa.

4. Fungsi pengembangan

Pelayanan bimbingan dan konseling bukan sekadar mengatasi kesulitan yang dialami

siswa melainkan juga berupaya agar siswa dapat mengembangkan segenap potensi yang

dimilikinya. Fungsi ini dapat dilakukan antara lain dengan menyalurkan bakat, kemampuan,

dan minat, serta cita-cita siswa dengan menyediakan berbagai kegiatan di di sekolah seperti

kegiatan olah raga, kesenian, kelompok-kelompok studi tertentu, karyawisata, palang merah

remaja, pramuka, dan kelompok pencinta alam.

G. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling

Dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang ada itu dapat dikemukakan

beberapa prinsip bimbingan dan konseling seperti berikut ini.

1. Bimbingan adalah untuk semua murid

Semua murid pada dasarnya memerlukan layanan bimbingan dan konseling sesuai

dengan jenis dan sifat masalah yang dihadapinya. Berdasarkan atas pertimbangan waktu,

tempat, tenaga dan dana; banyak sekolah yang membatasi program bimbingan dan konseling
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untuk membantu murid yang mengalami masalah tertentu saja, seperti potensial putus

sekolah, kesulitan dalam belajar, dan kesulitan dalam mengadakan penyesuaian diri di

sekolah. Untuk ini perlu ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan

konseling kepada siswa-siswa.

2. Bimbingan dan konseling melayani murid-murid dari semua usia

Bimbingan dan konseling tidak hanya untuk siswa-siswa tingkat sekolah atau kelas-

kelas tertentu saja, tetapi adalah untuk semua siswa mulai dari taman kanak-kanak sampai

perguruan tinggi, bahkan juga untuk orang-orang dewasa. Bimbingan diberikan mulai sejak

anak memasuki sekolah dan dilanjutkan terus sambil siswa mengalami tahap-tahap maju di

sekolah sampai ia menamatkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

3. Bimbingan dan konseling harus mencakup semua bidang pertumbuhan dan

perkembangan siswa

Bimbingan dan konseling terkait dengan pribadi secara keseluruhan dan terarah pada

pertumbuhan dan perkembangan jasmaniah, mental, sosial, dan emosional. Manusia pada

hekikatnya adalah holistik, tingkah lake dan pertumbuhannya tidak dapat dipenggal-penggal

dan dipisahkan. Dewasa ini banyak kepala sekolah, guru, dan warga masyarakat lainnya yang

menganggap bahwa bimbingan adalah bimbingan karier. Menurut konsep ini yang ada di

sekolah adalah bimbingan karier. Anggapan ini sudah tentu mengelirukan. Walaupun

perencanaan dan pemberian informasi tentang pekerjaan/jabatan merupakan layanan yang

amat penting, tetapi layanan-layanan bimbingan lain pun sama pentingnya.

4. Bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri

Ada kecenderungan dari guru-guru yang lebih senang memberitahukan kepada murid

tentang apa yang harus dilakukannya. Siswa selalu dituntun untuk melakukan apa yang harus

dilakukan. Biasanya "apa yang harus dilakukan" itu berada di dalam kepala guru. Siswa tidak

pernah tahu tentang apa yang harus dilakukannya. Akibatnya, siswa selalu menunggu apa

yang akan disuruhkan atau diperintahkan oleh guru. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran

seperti ini berkemungkinan besar dapat menghasilkan manusia-manusia yang pasif di

dikemudian hari.

5. Pelaksanaan bimbingan dan konseling menghendaki adanya kerja sama dari murid, orang

tua, kepala sekolah, dan konselor

Sering dikatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah usaha bersama. Hal ini

berarti bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling memerlukan adanya kerjasama dari

berbagai pihak yaitu murid, orang tua, guru, kepala sekolah, konselor, dan petugas sekolah

lainnya. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari pihak yang terkait, pelaksanaan
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bimbingan dan konseling dapat menjadi mandeg. Untuk memungkinkan terjadinya kerja sama

dari pihak itu, perlu diatur dan ditetapkan peranan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam hal ini kendali berada di tangan kepala sekolah.

6. Bimbingan harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di

sekolah

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisah dari program

pendidikan secara keseluruhan. Program pendidikan yang baik adalah program yang

mengikutsertakan bimbingan dan konseling sebagai salah satu bagian dari pelayanannya.

Dengan demikian program pendidikan yang tidak mengikutsertakan bimbingan dan konseling

di dalamnya dapat dikatakan sebagai program pendidikan yang tidak lengkap.

7. Bimbingan dan konseling harus dapat dipertanggungjawabkan kepada individu dan

masyarakat

Pekerjaan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Pengertian

profesional disini bukan saja karena bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh orang-orang

yang ahli dalam bidang ini, tetapi lebih dari itu karma profesi membawa konsekuensi yang

mendasar terhadap pekerjaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Salah satu di antaranya

adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban (akontabilitas).

Prinsip pertanggungjawaban mengandung pengertian bahwa bimbingan dan konseling,

baik pelaksanaan maupun hasilnya, hendaknya dapat dipertanggungjawabkan-kepada-

individu yang dibimbing itu sendiri dan kepada masyarakat.

Tiedeman, Dinkmeyer dan Dreikurs dalam Stone (1983), memandang bahwa program

bimbingan di sekolah dasar perlu diarahkan pada pengembangan kognitif dan afektif

sekaligus. Konsep mereka itu diarahkan pada pengembangan kekuatan ego (ego strength),

bukan hanya pada upaya memperbaiki tingkah laku yang salah suai (maladjusted) saja.

Program bimbingan dan konseling didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan sebagai

berikut:

1. Bimbingan untuk semua. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan

bimbingan dari gurunya;okus bimbingan bukan kepada siswa tertentu melainkan pada

siswa yang normal bahkan pada siswa yang cerdas sekalipun.

2. Bimbingan di SD dilaksanakan oleh semua guru kelas. Jika ada konselor maka tugasnya

sdalah memberikan layanan konseling dan konsultasi kepada siswa, guru, dan orang tua

siswa. Bimbingan diberikan kepada siswa secara langsung dan tidak langsung.

3. Bimbingan diarahkan untuk membantu siswa mengetahui, memahami, menerima dirinya

sendiri baik secara kognitif maupun mecara afektif. Maksudnya bahwa bimbingan
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diarahkan untuk mengembangkan kompetensi pribadi yang adikuat, dan untuk

berhubungan secara efektif dengan kegiatan dan tugas hidup sosialnya. Tekanan program

bimbingan bukan pada aspek remediasi (penyembuhan siswa yang bermasalah)

melainkan pada pengambangan aspek-aspek positif yanf dimiliki oleh tiap siswa.

4. Bimbingan dapat diberikan secara informal dan incidental namun alangkah lebih baiknya

jika dilaksanakan secara terencana dan terprogram. Program bimbingan memberikan

pengalaman yang runtut dan berkelanjutan untuk membantu siswa mencapai tugas

perkembangan baik dalam aspek intelektual maupun aspek emosional. Kurikulum

memberikan pengalaman kepada siswa yang memungkinkan para guru dapat

mengintegrasikan prosedur bimbingan dengan materi pelajaran. Fungsi bimbingan dari

guru atau konselor adalah membantu siswa untuk mencapai kurikulum secara sukses.

Oleh karena itu, para guru membutuhkan ketrampilan-ketrampilan bimbingan untuk

membuat kurikulum menjadi pengalaman yang bermakna bagi setiap siswa.

5. Bimbingan di sekolah dasar menempatkan tekanan pada pencapaian tujuan dan

kebermaknaan pengalaman belajar. Tujuan yang ditetapkan oleh guru dan yang

diharapkan oleh siswa harus sesuai. Perencanaaan guru dan penilaian siswa adalah

prosedur dasar untuk mencapai tujuan yang ditetakan.

6. Bimbingan difokuskan pada asset. Artinya upaya guru dalam membantu anak harus

bertitik tolak dari potensi siswa, dan melakukan apa yang terbaik buat siswa. Tindakan

guru merupakan proses-proses yang membuat siswa melakukan sesuatu sesuai dengan

kekuatan potensi yang dimilikinya.

7. Bimbingan mengakui bahwa siswa tengah mengalami proses, berarti guru harus lebih

banyak melihat anak dari sisi positif dari pada sisi negatifnya.

8. Program bimbingan kerja sama akan dapat terlaksana sangat efektif jika diupayakan

melalui kerja sama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, tenaga administrative

dan sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sekitar.

Selain prinsip-prinsip diatas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di SD

perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip berikut:

1. Karena bimbingan dan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku individu

(siswa), maka perlu diingat bahwa sikap dan prilaku individu terbentuk dari segala aspek

kepribadian yang unik dan rumit

2. Perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu orang-orang yang akan dibimbing

(siswa). Berikan bimbingan yg tepat, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh

individu yang dibimbing itu.
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3. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu (siswa) untuk dapat membantu

dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

4. Bimbingan hendaknya bertitik tolak pada individu (siswa) yang dibimbing

5. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh guru pembimbing di SD, harus diserahkan

kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang memecahkannya.

6. Bimbingan dimulai dengan identivikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu (siswa)

yang akan dibimbing

7. Bimbingan harus luwes dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan individu (siswa) yang

dinimbing dan masyarakat.

8. Program bimbingan di SD harus sesuai dengan program SD yang bersangkutan.

9. Pelaksanaan program bimbingan harus disimpan oleh seseorang yang memiliki keahlian

dalam bidang bimbingan dan dapat menggunakan sumber-sumber yang relevan yang

berada di luar SD

10. Terhadap program bimbingan harus selalu diadakan penilaian berkala untuk mengetahui

sampai dimana hasil yang telah dicapai dan mengetahui apakah program itu sesuai

dengan apa yang direncanakan semula.

H. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Yang dimaksud dengan asas adalah dasar atau landasan yang mendasari

penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Berdasarkan landasan yang ada, akan

terbangunlah berbagai konsep penyelenggaraan bimbingan dan konseling (termasuk prinsip-

prinsip bimbingan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu).

1. Asas Kerahasiaan

Penerapan asas kerahasiaan dalam layanan bimbingan dan konseling mengandung

pengertian bahwa segala sesuatu yang dibicarakan individu dalam proses bimbingan dan

konseling tidak boleh disampaikan kepada orang lain yang petugas bimbingan

berkepentingan. Dengan demikian para petugas bimbingan (konselor, guru, wali kelas, dan

bimbingan lainnya) harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan segala data dan keterangan

tentang siswa, baik yang diperoleh langsung dari murid itu sendiri maupun yang diperoleh

dari orang lain.

Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam bimbingan dan konseling. Jika asas ini

benar-benar ditetapkan, maka petugas bimbingan akan mendapat kepercayaan dari murid.

Pada gilirannya pelayanan bimbingan dan konseling yang disediakan itu akan dimanfaatkan

secara baik oleh siswa-siswa di sekolah.
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2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan

konseling hendaknya berlangsung atas dasar kesukarelaan dan ketulusan, baik dari pihak

konselor maupun dari pihak klien. Bagaimana kalau guru merasa perlu memanggil murid

untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut dengan kesulitan-kesulitannya? Dalam

hal ini harus diingat bahwa berkewajiban menumbuhkan sikap kesukarelaan itu pada diri

siswa, sehingga dia mampu menghilangkan kesukarelaan rasa keterpaksaan berada dalam

suasana bimbingan tersebut. Asas kesukarelaan sangat erat kaitannya dengan asas

kerahasiaan. Jika siswa telah meyakini bahwa masalahnya akan dirahasiakan oleh gurunya,

maka sangat siswa diharapkan siswa tadi akan mendatangi gurunya secara sukarela.

3. Asas Keterbukaan

Bimbingan dan konseling akan memperoleh hasil yang besar bila berlangsung dalam

suasana saling terbuka. Diharapkan masing-masing pihak bersedia membuka diri untuk

kepentingan pemecahan masalah yang dialami oleh klien. Siswa yang menjadi klien

diharapkan dapat mengungkapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah-

masalahnya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan begitu pula pembimbing

hendaknya dapat menanggapi permasalahan tersebut secara terbuka.

4. Asas Kekinian

Masalah yang perlu dan langsung ditanggulangi dalam bimbingan dan konseling

adalah masalah yang sedang dialami atau sedang dirasakan oleh klien pada saat sekarang,

bukan masalah yang dialami pada mass lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin

terjadi pada mass yang akan datang. Dengan demikian pembimbing tidak akan membahas

masalah yang dialami klien pada masa lampau yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan

keadaannya sekarang. Begitu pula pembimbing juga tidak akan menangani masalah klien

yang mungkin dialami pada masa yang akan datang bila keadaan tersebut tidak berkaitan

dengan masalahnya sekarang.

5. Asas Kemandirian

Seperti dikemukakan terdahulu bahwa kemandirian merupakan tujuan dari usaha

bimbingan dan konseling. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pelayanan

bimbingan dan konseling berg an untuk membuat siswa menjadi mandiri, tidak tergantung

kepada orang lain umumnya, dan kepada pembimbing khususnya.

Dalam penerapan asas kemandirian ini termasuk pula pemahaman tentang keunikan

individu siswa. Seseorang yang mandiri akan mampu berkepribadian sendiri tanpa tenggelam

atau terbawa arus oleh penyamaran (peniruan) buta terhadap orang lain.
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6. Asas Kegiatan

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan membuahkan hasil yang

berarti bilamana siswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya mencari

tujuan bimbingan dan konseling. Asas kegiatan dalam bimbingan dan konseling

mengharapkan siswa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sehubungan dengan isi dan proses

layanan yang diterimanya. Oleh sebab itu, guru hendaklah berusaha membangkitkan

semangat dan minat siswa untuk mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

penyelesaian masalah yang dihadapinya.

7. Asas Kedinamisan

Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri

siswa yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan yang menjadi tujuan

dari bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar mengulang hal-hal lama yang bersifat

monoton, melainkan perubahan yang menuju ke sesuatu yang baru, kreatif dan maju.

8. Asas Keterpaduan

Pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat memadu berbagai aspek

kepribadian siswa, seperti keterpaduan antara cita-cita dengan kemampuan, bakat, minat, dan

emosi dari siswa yang bersangkutan. Masalah-masalah yang dialami murid dapat disebabkan

karena tidak adanya saling kesesuaian dan keterpaduan dari berbagai segi yang ada pada

dirinya. Asas keterpaduan berisi keterpaduan yang ada pada diri siswa, dan juga keterpaduan

antara isi dan proses layanan yang diberikan. Jangan sampai terjadi aspek layanan yang satu

tidak sesuai dengan aspek layanan yang lain.

9. Asas Kenormatifan

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan menurut norma-norma

yang berlaku; baik norma agama, norma adat, norma hukum maupun kebiasaan sehari-hari.

10. Asas Keahlian

Asas keahlian mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling

hendaklah dilakukan secara teratur, sistematik, dan menggunakan teknik serta peralatan yang

memadai. Agar dapat melakukan kegiatan seperti itu pars petugas bimbingan perlu

mendapatkan latihan yang memadai sehingga dengan demikian layanan tersebut mencapai

hasil yang sebaik-baiknya.

11. Asas Alih-tangan

Jika guru telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu siswa, tetapi

siswa itu belum juga mampu menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya, maka guru harus

mengalih tangankannya kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Di samping itu, asas
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ini juga mengisyaratkan bahwa guru melayani masalah-masalah sesuai dengan

kewenangannya. Jika masalah yang ditanganinya itu di luar kewenangannya, petugas

bimbingan harus mengalih tangankan siswa kepada petugas atau badan yang lebih

berwewenang untuk mengatasi masalah tersebut.

12. Tutwuri Handayani

Bimbingan dan konseling hendaknya secara keseluruhan dapat memberi rasa aman,

mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa.

I. Kedudukan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah

digariskan didalam undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional

beserta perangkat peraturan pemerintahnya. hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan dasar

dimana sekolah dasar ada didalamnya, dibicarakan secara khusus dalam PP No. 28 tahun

1989. Pada pasal 25 dalam PP tersebut dikatakan bahwa :

1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya

menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.

2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Pengakuan formal seperti ini mengandung arti bahwa layanan bimbingan di sekolah

dasar perlu dilaksanakan secara terprogram dan ditangani oleh orang yang memiliki

kemampuan untuk itu. Untuk pendidikan disekolah dasar pada saat ini, dengan

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa serta penyelanggaraan sistem pendidikan

sekolah dasar yang ditangani oleh guru kelas, maka layanan bimbingan disekolah dasar dalam

banyak hal masih akan lebih efektif dilaksanakan secara terpadu dengan proses pembelajaran

dan ditangani oleh guru kelas. oleh karena itu guru sekolah dasar dikehendaki memiliki

pemahaman dan kemampuan untuk menyelanggarakan layanan bimbingan. Keberadaan

bimbingan dalam pendidikan di sekolah dasar terkait erat dengan sistem pendidikan dasar 9

tahun, di mana sekolah dasar merupakan penggalan dari sistem pendidikan dasar 9 tahun.

sistem pendidikan dasar 9 tahun membahwa konsekuensi kepada wajib belajar sampai SLTP.

dan untuk sekolah dasar mempunyai kewajiban menyiapkan para lulusannya untuk memasuki

pendidikan tingkat lanjutan, jelasnya SLTP.

Kondisi atau tuntutan seperti digambarkan diatas menghendaki sekolah dasar tidak

hanya mengantarkan siswanya untuk tamat belajar, melainkan harus membantu siswa

mengembangkan kesiapan dalam segi akademik, sosial, maupun pribadi untuk memasuki
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proses pendidikan di SLTP, untuk mencapai kesiapan kesiapan seperti itu, proses dan

interaksi pembelajaran disekolah dasar tidak semata-mata merupakan proses Instruksional

tersebut, upaya non instruksional ini merupakan upaya yang lebih banyak terarah kepada

layanan bimbingan. tampa disini bahwa dalam tugas guru sebagai pengajar melekat pula tugas

untuk membantu siswa mengembangkan kesiapan dan penyesuaian diri yang kuat trhadap

program sekolah, baik disekolah dasar maupun disekolah lanjutan yang akan di masuki

berikutnya. ini berarti disekolah dasar guru memegang peran kunci didalam bimbingan. pada

tingkat sekolah dasar bimbingan dapat dikatakan identik dengan ” mengajar yang baik”

terutama jika guru memainkan peran-peran penting dalam mengembangkan lingkungan

kondusif bagi perkkembangan siswa. Kebutuhan akan layanan bimbingan di sekolah dasar

bertolak dari kebutuhan dan masalah perkembangan siswa, temuan lapangan (Sunnaryo

Kartadinata, 1992; Sutaryat Trisnamansyah dkk, 1992) menunjukkan bahwa masalah-masalah

perkembangan siswa sekolah dasar menyangkut aspek perkembangan fisik, kognitif, pribadi

dan sosial. Masalah-masalah perkembangan ini memunculkan kebutuhan akan layanan

bimbingan di sekolah dasar. Sisi lain yang memunculkan layanan kebutuhan akan layanan

bimbingan sekolah dasar ialah rentang keragaman individual siswa yang amat lebar. Tentang

keragaman siswa sekolah dasar bergerak dari siswa yang sangat pandai sampai dengan yang

sangat kurang, dari siswa yang sangat mudah menyesuaikan diri terhadap program sampai

dengan siswa yang sulit menyesuaikan diri, dari siswa yang tidak bermasalah sampai dengan

dsiswa yang sarat akan masalah. Kondisi seperti ini akan memunculkan populasi khusus yang

menjadi target layanan bimbingan, anatara lain mencakup:

1. siswa dengan kecerdasan dan kemampuan diri

2. siswa yang mengalami kesulitan belajar

3. siswa dengan perilaku bermasalah Sekolah yang kami pilih yakni SDN Ciparay VI masih

belum memiliki guru bimbingan dan konseling, oleh karena itu layanan bimbingan masih

dipegang secara dominan oleh guru wali kelas (mata pelajaran).

Pelaksanaan layanan bimbingan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari

atau dapat dilakukan juga di luar jam pelajaran, sesuai dengan kebutuhan siswanya itu sendiri.

Meningkatkan serta mengoptimalkan lulusan untuk proses pendidikan ke jenjang berikutnya.

Kegiatan belajar yang diciptakan guru sebagaimana tuntutan pendekatan DAP sepatutnyalah

didasarkan atas pemahaman bagaimana anak usia SD itu belajar. Paham yang dianggap

modern tentang bagaimana anak usia SD itu belajar bersifat konstruktivistik. Hal penting

yang perlu dipahami adalah bahwa anak SD adalah seorang yang aktif.

Seorang guru konstruktivis yang baik adalah yang mampu memberikan lingkungan
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atau bahan belajar (learning materials) bagi anak didiknya, sebab guru tahu bahwa anak

senang mengeksplorasi lingkungan belajar. Guru hendaknya mampu menciptakan sistem

interaksi pengajaran dengan pihak mana saja anak tersebut berinteraksi. Guru dapat

mendorong perkembangan anak dengan berperan sebagai ”scaffolder” yaitu memahami

adanya batas-batas perkembangan anak secara temporer dan memerlukan bantuan yang tepat

dan membiarkan anak tumbuh melewati batas-batas perkembangannya secara mandiri. Untuk

membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan suatu sistem pengajaran, seorang guru

SD paling tidak bertanggung jawab dalam :

1. Mengkondisikan anak agar menyukai, merasa gembira dan senang belajar di sekolah.

Guru SD dituntut untuk mahir menciptakan suatu siatuasi yang memungkinkan anak

terhindar dari rasa stres, perasaan bimbang, khawatir dan perasaan mencekam. Hal

tersebut adalah penting tidak hanya bagi kemajuan belajar mereka tetapi juga

menyangkut kehidupannya di masa yang akan datang.

2. Mengembangkan berbagai cara dan metode yang bervariasi dan menarik di dalam

mengajar secara terpadu, seperti ceramah, bercerita dan sebagainya.

3. Menjembatani ”gap” antara kehidupan sekolah dengan kehidupan anak itu sendiri dalam

pengajaran.

4. Mengobservasi gaya belajar, kebutuhan dan menaruh perhatian atas tuntutan individual

anak dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum yang berlaku.

Upaya yang perlu dilakukan guru SD selaku pembimbing untuk mewujudkan hal

tersebut Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah antara lain ditentukan oleh ketepatan

pemahaman guru terhadap perkembangan siswa. Pemahaman terhadap perkembangan siswa

tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan proses pembelajaran yang

membantu siswa mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru Perkembangan siswa

sekolah dasar meliputi aspek-aspek fisik, kecerdasan, emosi, sosial dan kepribadian.

Kenyataan menunjukan bahwa pada setiap siswa memiliki karakteristik pribadi atau perlaku

yang relatif berbeda dengan siswa lainnya. Keragaman perilaku ini mengandung implikasi

akan perlunya data dan pemahaman yang memadai terhadap setiap siswa. Untuk itu, guru SD

perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jenis-jenis data yang perlu

dikumpulkan, sumber untuk memperoleh data tersebut, cara dan prosedur mendapatkan data,

dan keterampilan dalam menyusun alat pengumpul data, serta penggunaannya. Teknik

memahami perkembangan siswa akn berentang dari mulai teknik yang sepenuhnya

bergantung kepada pengamatan guru (yang sifatnya terbuka dan fleksibel) sampai kepada

teknik yang terstruktur dengan menggunakan alat ukur tertentu secara ketat (seperti tes,
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inventori, dan sejenisnya). Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan

bimbingan adalah memahami siswa secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya

maupun latar belakang pribadinya. Dengan data yang lengkap, pembimbing akan dapat

memberikan layanan bimbingan kepada siswa secara tepat atau terarah. Upaya memahami

pribadi siswa merupakan salah satu langkah layanan bimbingan yag harus dilakukan oleh

pembimbing.

Dalam Kurikulum Tahun 1975 dan Kurikulum Tahun 1984, Sekolah Dasar dinyatakan

bertujuan mengembangkan potensi anak secara optimal. Perkembangan yang optimal itu

meliputi .berbagai hal, yaitu (1) memiliki sifat-sifat sebagai warga negara yang baik; (2) sehat

jasmani, rohani, dan sosial; (3) memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang

diperlukan untuk melanjutkan studi ke sekolah lanjutan pertama, bekerja di masyarakat, dan

berkembang sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Untuk mencapai perkembangan

yang optimal itu, Depdikbud (1978:3) menyatakan bahwa sekolah seyogyanya memberikan

pelayanan yang-optimal pula yang pada dasarnya dapat digolongkan atas tiga usaha pokok,

yaitu:

1. perasaan ingin memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui penyajian

berbagai mata pelajaran secara relevan, efektif dan efisien.

2. Penyelenggaraan administrasi sekolah yang memadai, yang menunjang terlaksananya

pengelolaan proses belajar-mengajar yang optimal.

3. Pelayanan bantuan khusus dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan serta

kenyataan-kenyataan mengenai adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam rangka

mencapai perkembangan yang optimal itu.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga bidang pokok pelayanan pendidikan di sekolah

yaitu:

1. Bidang kurikuler yang wujud nyatanya melalui penyajian mata-mata pelajaran di sekolah.

2. Bidang administrasi dan supervise yang wujud nyatanya adalah dalam bentuk

penyelenggaraan administrasi dan supervise di sekolah oleh kepala sekolah, guru dan

berbagai tenaga yang terkait.

3. Bidang bimbingan yang wujud nyatanya adalah pemberian bantuan kepada siswa-siswa

dengan memperhatikan berbagai kemungkinan dan kenyataan tentang adanya masalah-

masalah yang dapat timbul dalam bidang pertama dan kedua di atas, atau masalah-

masalah lain yang berada diluar kedua bidang itu tetapi dapat menghambat pencapaian

tujuan perkembangan siswa yang optimal.
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Ketiga bidang pelayanan pendidikan di atas digambarkan oleh Mortensen dan

Schmuller (1976: 7) seperti di bawah ini.

Gambar: l.1 : Kedudukan Bimbingan dan Konseling di sekolah

Proses Pendidikan

Bimbingan Administrasi
dan Supervisi

Bidang pengajaran
dan kurikulum

Bidang bantuan

Administrasi dan Supervisi

Bimbingan dan bantuan lain-lain

Tujuan :
Perkembangan yang
optimal setiap individu
sesuai dengan bakat,
kemampuan, minat dan
nilai-nilai

Pengajaran kurikulum termasuk :
- Pendidikan keterampilan
- Pendidikan khusus
- Pengajaran perbaikan
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BAB II

KEBUTUHAN DAN SYARAT POKOK LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

DI SEKOLAH DASAR

A. Latar Belakang

Memasuki sekolah dasar bukanlah suatu hal yang selalu membahagiakan bagi setiap

siswa. Walaupun dari segi usia mereka relatif sama, yaitu sama-sama berada dalam rentangan

usia 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun, tetapi dari sifat-sifat umum lainnya terdapat perbedaan-

perbedaan yang menonjol antara yang satu dengan yang lain. Sebagian dari mereka telah

memperoleh pengalaman pendidikan taman kanak-kanak dan sebagian lagi langsung

memasuki sekolah dasar. Dilihat segi tingkat perkembangannya, sebagian mungkin sudah

cukup matang mengikuti pendidikan di sekolah dasar dan sebagian lagi tidak sematang yang

lain. Dengan demikian terdapat variasi kemampuan yang dimiliki oleh siswa sesamanya.

Perbedaan sebagian sifat yang dimiliki oleh siswa itu dapat menimbulkan berbagai

kesulitan, baik siswa itu sendiri, maupun bagi guru yang mengajar. Kesulitan-kesulitan

tersebut dapat berupa keterlambatan dalam belajar, gangguan emosional, dan sebagainya.

Sebagian dari kesulitan yang dialami oleh siswa dapat diatasi dengan prosedur pengajaran

biasa, dan sebagian lagi memerlukan prosedur khusus yang disebut bimbingan dan konseling.

Oleh sebab itu, para guru kelas dituntut memiliki dua kemampuan pokok sekaligus yaitu

kemampuan melaksanakan pengajaran, dan kemampuan menyelenggarakan bimbingan dan

konseling.

Bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi persoalan-

persoalan yang dapat timbul dalam hidupnya. Bantuan semacam itu sangat tepat jika

diberikan di sekolah, supaya setiap siswa lebih berkembang ke arah yang semaksimal

mungkin. Dengan demikian bimbingan menjadi bidang layanan khusus dalam keseluruhan

kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tersebut.

Di Sekolah Dasar, kegiatan Bimbingan Konseling tidak diberikan oleh Guru

Pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus

menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran

(kecuali Agama dan Penjaskes) dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua

siswa tanpa terkecuali. Dalam konteks pemberian layanan bimbingan konseling, Prayitno

(1997:35-36) mengatakan bahwa pemberian layanan bimbingan konseling meliputi layanan

orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan,

bimbingan kelompok, dan konseling kelompok.
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Guru Sekolah Dasar harus melaksanakan ketujuh layanan bimbingan konseling

tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin

sehingga tidak menggangu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat

mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan

pembelajaran yang cukup berarti.

Realitas di lapangan, khususnya di Sekolah Dasar menunjukkan bahwa peran guru

kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal

mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang sarat akan beban sehingga tugas

memberikan layanan bimbingan konseling kurang membawa dampak positif bagi peningkatan

prestasi belajar siswa. Melalui bab ini, penulis bermaksud untuk mengemukakan tentang

kebutuhan dan syarat pokok layanan bimbingan di Sekolah Dasar

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

a. Menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendasari perlunya pelayanan bimbingan dan

konseling diberikan di sekolah dasar

b. Menjelaskan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar

c. Menyebutkan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa tiap tingkat sekolah

dasar yang disertai dengan contoh-contoh yang relevan

d. Menjelaskan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki oleh para pelaksana

bimbingan dan konseling di sekolah dasar

C. Kebutuhan Dasar Bimbingan di Sekolah Dasar

Kehidupan siswa sekolah dasar, banyak sekali yang dapat dialami oleh siswa. Baik itu

sebuah hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan seperti datangnya sebuah

masalah. Masalah-masalah yang dialami siswa dapat terjadi oleh berbagai sebab, baik yang

bersumber dari siswa itu sendiri maupun yang bersumber dari lingkungannya.

Sebab-sebab yang bersumber dari diri siswa pada dasarnya terkait dengan upaya

mewujudkan tugas-tugas perkembangan, upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sedangkan sebab-sebab yang bersumber dari lingkungannya terkait dengan pengaruh kondisi

rumah tangga, kondisi sekolah dan kondisi social budaya yang kurang menguntungkan.

Masalah tersebutlah yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar berlangsung kurang

baik dan mengganggu kelancaran proses perkembangan siswa selanjutnya. Secara singkat

dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar tidak mungkin dapat berlangsung secara baik
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apabila didalam kelas ada siswa yang mengalami masalah. Sehingga siswa perlu dibantu

untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah yang dihadapi

sekarang maupun masalah yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Dalam hal ini

bimbingan dan konseling dapat memainkan peranan yang amat penting. Sejalan dengan

sebab-sebab terjadinya masalah tersebut , maka kebutuhan bimbingan dan konseling di

sekolah dasar antara lain :

1. Membantu Murid Mewujudkan Tugas-tugas Perkembangannya

Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam

kehidupan seseorang. Keberhasilan seorang individu menunaikan tugas-tugas

perkembangannya secara baik akan memungkinkan individu itu memperoleh kebahagiaan

dalam hidupnya, dan akan mempermudah dirinya melaksanakan tugas-tugas perkembangan

berikutnya. Sebaliknya, kegagalannya dalam menunaikan tugas-tugas perkembangannya

dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam diri individu, dan mempersulit dirinya

melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya.

Sehubungan dengan hal di atas, Havighurst menyatakan ada sejumlah perkembangan

yang harus dilaksanakan pada anak-anak tingkat sekolah dasar (umur 6-12 tahun), yaitu :

a. Mempelajari ketrampilan-ketrampilan fisik yang diperlukan dalam bermain.

b. Mengembangkan keseluruhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organism yang sedang

tumbuh.

c. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya.

d. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung.

e. Mempelajari peranan social, baik sebagai wanita maupun sebagai pria.

f. Mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

g. Mengembangkan kata hati, moralitas dan orma-norma.

h. Mendapatkan kebebasan pribadi.

i. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan badan-badan social.

Guru perlu memahami konsep-konsep tentang tugas-tugas perkembangan di atas.

Dengan memahami konsep-konsep tersebut, guru tidak saja dapat mencari dan menyatakan

tujuan-tujuan pendidikan di sekolah tetapi juga dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan

tingkat kematangan, kesiapan, dan kebutuhan anak.

2. Membantu Memenuhi kebutuhan-kebutuhan Dasar Siswa

Sebagaimana manusia umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar

tertentu. Maslow (Ngalim Porwanto, 1990:77) mengemukakan ada lima tingkat kebutuhan

dasar manusia. Secara hierarkis, kelima kebutuhan dasar itu antara lain :
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a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang

menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organism manusia, seperti kebutuhan akan

makanan, pakaian dan perumahan.

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk terbebas dari rasa takut, terlindung dari

bahaya, dan ancaman penyakit, perlakuan tidak adil dan sebagainya.

c. Kebutuhan kasih saying, yaitu kebutuhan untuk meraa dicintai dan dimiliki serta

disayangi oleh orang lain.

d. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi,

kemampuan, kedudukan, pangkat dan sebagainya yang dimiliki.

e. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menampilkan atau menunjukan

kemampuan diri secara maksimum dan kreatif.

Pada dasarnya setiap orang berharap agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi,

sebagaimana yang dikatakan oleh Prayitno (1976:32), bahwa :

a. Setiap individu berusaha mengejar pemenuhan kebutuhaan jasmani seperti bernafas,

makan, perumahan, dan sebagainya.

b. Setiap individu sejauh mungkin berusaha untuk mewujudkan dirinya sendiri.

c. Setiap individu amat mendambakan cinta dan kasih saying dari orang lain, terutama dari

orang-orang yang terdekat.

d. Setiap individu ingin membina hubungan timbal balik yang kuat dalam kelompok, baik

kelompok umur sebaya maupun jenis-jenis kelompok yang lain.

e. Setiap individu mengharapkan untuk diterima oleh-orang-orang yang lebih tinggi, seperti

orang tua, guru, pemimpin dan sebagainya.

f. Setiap individu menginginkan agar usaha-usahanya berakhir dengan sukses.

g. Sebagai seorang yang bebas, setiap orang berusaha untuk terbuka dari hal-hal yang tidak

disukainya.

h. Setiap individu akan merasa amat senang jika ia terhindar dari bahaya ancaman ataupun

intimidasi.

i. Sebagai orang yang berkepribadian mantap setiap individu ingin diakui keberadaannya

(eksistensinya) di antara orang-orang lain, di samping ia menghargai orang lain juga

menghargai diri sendiri.

j. Setiap orang ingin mengikatkan dirinya kepada kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya

yaitu kebutuhan akan keabadian.

Kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi itu akan dapat mendatangkan kepuasan,

kesenangan dan kebahagiaan bagi orang yang bersangkutan. Sebaliknya, kebutuhan-
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kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat mendatangkan kesulitan, ketidaksenangan dan

ketidakbahagiaan pada diri orang yang bersangkutan. Bagi siswa-siswa di sekolah,

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu akan memungkikan dapat mencapai perkembangan

secara optimal. Tugas bimbingan dan konseling yang penting dalam hal ini adalah membantu

agar anak didik dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

3. Mengatasi Pengaruh Kondisi Rumah Tangga yang Kurang Menguntungkan

Anak-anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah

tangga. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang miskin, ada yang rumah tangganya retak

(broken home), ada yang ditolak atau diterima sebagaimana mestinya, dan ada anak yang

dilindungi dan dipilihkasihi secara berlebihan. Kondisi rumah tangga yang demikian itu

banyak sedikitnya akan mempengaruhi perkembangan anak. Berikut ini adalah beberapa

kondisi rumah tangga yang tidak menguntungkan itu.

a. Keadaan ekonomi yang serba berkecukupan dan serba berkekurangan

Ada dua kelompok ekonomi orang tua yang dapat membahayakan kesehatan

mentalanak, yaitu keluarga yang serba berkecukupan dan keluarga yang berkekurangan.

Dalam keluarga yang berkecukupan misalnya, orang tua mungkin terlalu memperturutkan

atau terlalu membatasi kehendak anak-anaknya. Sementara itu, dalam rumah tangga yang

serba berkekurangan anak-anak mungkin tidak terurus, dilepas begitu saja, atau ditolak oleh

orang tuanya. Namun demikian keluarga yang serba berkecukupan tidaklah selalu

menimbulkan resiko seperti ini. Demikian juga keluarga yang berkekurangan.

Gejala-gejala berkekurangan itu tidak boleh jadi terdapat dalam hal kekurangan

perumahan, makanan, pakaian, dan alat-alat pelajaran. Kondisi-kondisi seperti itu dapat

mengganggu kesehatan, ketentraman, dan kesejahteraan anak. Sebaliknya, kekayaan boleh

jadi dapat membuat anak lupa diri, malas belajar dan angkuh karena mereka tidak merasakan

adanyatantangan. Segalanya dapat mereka peroleh dengan mudah dan sebaliknya sifat-sifat

kepribadian seperti salah suai, benci, iri hati, prasangka dan lain-lain dapat terjadi dan

berkembang karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan. Keadaan ekonomi yang

berkekurangan dapat membuat para orang tua mengalami kesulitan dalam memberikan rasa

aman pada diri anak-anak mereka. Hanya orang tua yang bijaksanalah yang dapat

menciptakan suatu rumah tangga yang menyenangkan bagi anak-anak, walaupun mengalami

kesulitan pada bidang ekonomi.

b. Pengaruh penolakan orang tua terhadap anak

Seorang anak ditolak apabila dia tidak diharapkan dan tidak dicintai oleh salah seorang

atau kedua orang tuanya. Penolakan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti keadaan
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ekonomi yang kurang menguntungkan, tidak seperti yang diharapkan, hasil “hubungan

gelap”, dan sebagainya. Reaksi atau sikap orang tua berkenaan dengan penolakan ini dapat

dikenli melalui prosedur langsung atau prosedur yang rumit.

Konsep “penolakan” hendaknya dipandang dalam batas-batas tertentu, yaitu ditolak

sebagian atau ditolak seluruhnya. Walaupun pembagian ini memiliki sifat-sifat tertentu, tetapi

penolakan itu tetap masih sulit diungkapkan. Karena anak-anak yang tidak ditolakpun

mungkin menunjukan gejala-gejala yang sama. Anak-anak yang ditolak oleh orang tuanya,

apabila mereka berada dalam kelompok lain sering mengalami berbagai kesulitan, seperti

merasa harga diri rendah atau lebih, salah tingkah, tidak disiplin, dan suka melanggar

peraturan.

c. Pengaruh perlindungan dan sikap pilih kasih yang berlebihan.

Seorang anak dikatakan dilindungi secara berlebihan apabila ia terus menerus dijaga,

dilindungi, dan dimanjakan serta dilebih-lebihkan. Seorang ibu menghabiskan sebagian besar

waktunya untuk menjaga anaknya itu. Kadang-kadang melarangnya bermain dengan anak-

anak lain. Anak idak diberi kesempatan mengambil resiko atas perbuatan yang

dilaksanakannyadalam kehidupan sehari-hari. Anak yang dipilihkasihi adalah anak-anak yang

dilebihkan dari saudaranya oleh seorang atau kedua orang tuanya.

d. Pengaruh keretakan dalam rumah tangga (broken home)

Keretakan rumah tangga (broken home) dapat digambarkan sebagai suatu keadaan

dimana terjadi kekacauan dalam organisasi rumah tangga yang biasanya disebabkan oleh

kematian, perceraian, ayah tidak bekerja, ayah atau ibu terlalu sibuk dengan urusan luar.

Secara umum diyakini bahwa keretakan rumah tangga adalah merupakan tanah yang subur

bagi terjadinya masalah pada diri anak. Anak-anak dari keluarga seperti ini sering tidak

mendapatkan perhatian dan kasih saying yang wajar dari orang tua mereka. Mereka bahkan

juga merasa tidak mendapat perlindungan dari orang tuanya. Konsekuensinya, mereka

melakukan berbagai perbuatan yang kadang-kadang menjurus pada perbuatan yang negative.

Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang lai,

terutama orang tuanya.

4. Mengatasi Pengaruh Kondisi Sekolah yang Tidak Sehat

Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada

kalanya sekolah menjadi sumber masalah pada diri siswa. Di antara kondisi-kondisi sekolah

yang dapat menjadi sumber masalah pada diri siswa adalah: (a) kurikulum yang tidak sesuai,

(b) persaingan yang tidak sehat sesama murid, (c) guru kurang memahami perbedaan-
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perbedaan individu murid, (d) pelaksanaan administrasi sekolah yang tidak teratur, dan (e)

kepribadian guu serta cara-cara pengelolaan kelas yang kurang mantap.

a. Kurikulum yang tidak sesuai

Banyak orang yang beranggapan bahwa tujuan utama dari sekolah dasar adalah

mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Mereka menganggap bahwa

otak anak sebagai gidang atau lumbung yang dapat diisi berbagai fakta dan komunikasi, dan

siap untuk digunakan kembali pada masa yang akan datang. Lebih dari itu, banyak guru dan

orang percaya bahwa nilai belajar yang diperoleh anak sama dengan kemempuannya

mempelajari pengetahuan dan keterampilan serta menyimpannya dalam otaknya melalui

pengajaran berbal dan buku-buku teks. Pandangan-pandangan dan cara-cara pelakuan seperti

itusudah tentu dapat merugikan bagi perkembangan anak. Beribu anak yang tidak di berkahi

untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi, bahkan mereka menjurus menjadi anak yang

putus asa dan salah suai. Pengajaran terlalu banyak ditekankan pada ukuran apa yang harus

diketahui anak daripada apa yang dapat mereka pahami dan bagaimana bertingkah laku.

Siswa tidak banyak memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dakam hal bagaai mana

bergaul dengan orang lain secara berhasil. Pendidikan di sekolah dasar hendaknya diarahkan

secara langsung pada peningkatan kualitas hidup. Hal ini mencakup tujuan yang lebih luas

dan lebih dalam daripada sekedar penguasaan bahab –bahan pengajaran

Seorang guru yang terlatih baik memandang anak sebagai sesuatu yang lebih dari

seorang murid yang mampu menguasai sejumlah pengetahuan dan ketrampilan. Ia

memandang anak sebagai pribadi yang dinamis yang mcakup sikap-sikap, kebiasaan-

kebiasaan, dan ide-ide yang berhubungan denagan setiap aspek kehidupannya, yaitu

kesehatan dan penyesuaian sosio emosional. Keefektivan sekolah merupakan suatu

pertimbangan untuk menjawab pertanyaan; ”bagai mana anak bertingkah laku”? tingkahlaku

tidak hanya tergantung pada apa yang anak ketahui, tetapi terlebih lagi pada anak ketahui,

tetapi terlebih lagi pada apa yang ia yakini,pada sikap-sikap, cita-cita dan nilai-nlai. Dengan

kata lain, pendidikan sekolah dasar tidak terbatas pada pengajaran didalam kelas dan pada

buku-buku teks, melainkan harus juga terkait dengan kehidupan dirumah, di masyarakat, dan

lingkungan hidup.

b. Persaingan yang tidak sehat

Masyarakat pada dasarnya adalah kompetitif. Kendati pun hal itu tidak diharapkan,

tetapi kita tidak dapat mungkin menghindarinya. Kepribadian, kecerdasan, dan atau prestasi

belajar anak mempunyai arti hanya setengah dibandingkan dengan orang lain yang sesuai

dengan dirinya.
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Melalui bimbingan, guru hendaklah membantu anak agar dapat menyesuaikan diri

secara lebih baik dibawah situasi yang kompetitif itu, dan menghindari sebanyak mungkin

akibat-akibat persaingan yang tidak sehat. Persaingan di dalam kelas yang menekankan

perjuangan antar pribadi (person-to-person struggle) untuk mendapatkan peranan, status, dan

imbalan. Justru sebaiknya dapat mendorong terjadinya sifat sombong, angkuh dan

mementingkan diri sendiri pada siswa. Penekanan yang terus menerus untuk berhasil,

terutama dalam pencapaian cita-cita yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sering

mengakibatkan terjadinya berbagai masalah; seperti: melawa, durhaka, masa bodoh,

kepatuhan pasif, kehilangan inisiatif, dan penghayal. Oleh sebab itu, guru hendaknya

senantiasa mengamati bentuk-bentuk tingkah laku siswa apabila ada siswa yang kurang

bersemangat sebagaimana dikemukakan diatas.

c. Penyamarataan pengajaran bagi semua siswa

Ada anggapan bahwa setelah kelompok murid mengikuti suatu pengajaran yang sama,

dengan guru yang sama, dan metode yang sama; maka siswa-siswi itu akan dapat mencapai

hasil belajar yang sama. Sekolah seperti ini menempatkan kelompok siswa yang sama di

dalam ruangan yang sama, menggunakan metode pengajara yang sama. Selanjutnya siswa

diharuskan membuat dan menyelesaikan tugas yang sama dari halaman buku yang sama pula

setiap hari. Setiap siswa diharuskan menguasai mata pelajaran yang sama agar mereka dapat

memberikan jawaban yang sama terhadap soal ujian yang sama.

Anggapan di atas sudah tentu merupakan pandangan yang keliru tentang siswa. Siswa

pada dasarnya adalah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mereka berbeda dalam

berbagai hal, seperti bakat, kemampuan, minat, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Perbedaan-

perbedaan ini dengan sendirinya akan mengakibatkan perbedaan pula dalam hal kecepatan

dan hasil belajarnya.ada siswa yang dalam waktu yang singkat dapat menguasai bahan-bahan

pelajaran. Sebaliknya, ada pula siswa yang memerlukan waktu yang lama untuk dapat

menguasai bahan-bahan pelajaran. Mereka ini boleh jadi memerlukan pendekatan khusus

untuk dapat menguasai bahan-bahan yang dipelajarinya itu.

Pengajaran tidak hanya sesuai dengan kemampuan intelektual individu siswa, tetapi

juga dengan perbedaan emosialnya. Pengajaran yang seragam bagi semua murid tidak saja

akan mengakibatkan siswa yang cerdas menjadi bosan atau jemu, tetapi juga siswa-siswa

yang lamban pun dapat menjadi putus asa dan bersikap masa bodoh. Penyamarataan

pengajaran bagi setiap siswa yang dapat merugikan, tidak hanya siswa-siswa yang bodoh

tetapi juga bagi murid yang cerdas. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan pengajaran atau
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pelayananyang memungkinkan setiap siswa dapat mencapai prestasi yang sesuai dengan sifat-

keindividuannya masing-masing.

d. Pelaksanaan administrasi sekolah kurang memadai

Pelaksanaan administrasi pengajaran yang mengharuskan guru untuk mengajar 40

sampai 50 orang siswa dalam satu kelas dapat menimbulkan masalah, baik bagi guru maupun

siswa. Demikian pula ruang-ruang kelas yang kecil dan penuh perabotan berupa meja, kursi,

dan perabot lainnya yang tertancap di lantai, cenderung mendorong terjadinya pola

pengajaran “duduk, diam dan dengar”. Keadaan ruang kelas seperti diatas, kurang

memberikan kebebasan bagi siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar

“Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)” yang berkadar tinggi.

Praktek-praktek penilaian be;ajar siswa yang dilakukan oleh guru tidak jarang

menimbulkan masalah. Kecenderungan-kecenderungan guru melakukan jalan pintas dalam

melaksanakan penilaian, seperti memberi nilai tanpa didahului oleh pengukuran, alat-alat

penilaian yang tidak baku, memberi nilai tanpa distandardisasikan lebih dahulu, justru tidak

saja membuat nilai itu sendiri kurang bermakna tetapi juga membingungkan dalan

menafsirkannya. Akhirnya, sistem kenaikan kelas yang diterapkan di sekolah kurang memberi

kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kecepatan dan tempo

perkembangannya masing-masing. Dengan sistem kenaikan kelas seperti ini siswa-siswa yang

cerdas terpaksa harus menunggu murid-murid yang kemampuannya sedang atau lambat.

Sebaliknya, siswa yang lamban terpaksa harus menunggu murid-murid yang kemampuannya

sedang atau lambat. Sebaliknya, siswa yang lambat terpaksa harus mengikuti siswa-siswa

yang cerdas. Dengan keadaan-keadaan seperti di atas, siswa-siswa tidak dihargai sesuai

dengan keadaan diriya masing-masing.

e. Kepribadian guru dan cara-cara pengelolaan kelas

Ada tiga tipe umum kepribadian guru, yaitu: (1) guru yang otoriter, (2) guru yang

‘laissez-faire’, dan (3) guru yang demokratis. Masing-masing tipe kepribadian guru itu akan

muncul dalam pelaksanaan pengajaran sehari-hari di depan kelas. Guru yang otoriter adalah

guru yang cenderung menentkan sendiri. Guru-guru seperti ini kurang memberi kebebasan

bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Segala sesuatunya ditentukan sendiri oleh

guru, murid tinggal menerima apa yang disampaikan oleh guru. Guru yan ‘laissez-faire’

adalah guru yang memberikan kebebasan yang lebih besar bagi murid untuk berbuat. Siswa

memiliki kebebasan yang besar untuk menentukan sendiri apa yang patut dilakukannya.

Peranan guru hampir tidak ada. Guru-guru seperti kurang memiliki wibawa dihadapan siswa-
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siswanya. Akhirnya, guru yang demokratis adalah guru yang di samping memberikan

kebebasan bagi siswa-siswanya untuk berbuat dalam batas-batas tertentu juga dapat

memberikan tuntutan bagi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran sehai-hari yang bersikap otoriterkarena ia takut

kehilangan wibawa di depan siswa-siswanya.apa bila seorang uru bersikap seperti ini, sudah

tentu sangat merugikan perkembangan murid selanjutnya.siswa akan menjadi pasif, tidak

kreatif, dan tidak berani mengemukakan pendapatnya.

5. Mengatasi pengaruh kondisi sosial-budaya yang kurang menguntungkan.

Kemajuan-kemajuan yang di capai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagad raya

ini.kemajuan dibidang komunikasi misalnya; seakan-akan menghilangkan jarak antara satu

daerah ke daerah lain, antara satu benua dengan benua lain, dan antara bumi dan pelanet-

pelanet lain.demikian pula dengan kemajuan transportasi memudahkan terjsdinys mobilitas

penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain. Akhirnya, untuk

meningkatkan devisa negara dan penghasilan rakyat perlu pula di tingkatkan bisnis dalam

bidang kepariwisataan, kemajuan dalam bidang di kemukakan di atas menimbulkan berbagai

perubahan dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat, seperti sosial, politik, ekonomi,

dan budaya.

Perubahan-perubahan yang di timbulakan itu tidak hanya menguntungkan tetpi juga

merugikan masyarakat, yaitu beberapa pengaruh-pengaruh buruk sebagai ekses dari

pembangunan itu sendiri. Dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat timbul lagi anak-anak

muda tidak sekolah dasar adalah malas belajar, tidak mau menggunakan pikiran secara

cermat.

Sekolah tidak dapat melepaskan diri dari kondisi kehidupan masyarakat. Bahkan

mempunyai tanggung jawab untuk membantu siswa-siswanya, baik sebagai pribadi maupun

sebagai calon anggota masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah bertanggung

jawab mendidik dan mengajar siswa agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan

mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kegiatan belajar mengajar merupakan

salah satu upaya yang diberikan oleh guru sekolah. Namun demikian, kegiatan itu saja belum

memadai untuk dapat menyiapkan siswa menjadi warga masyarakat yang baik mampu

mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Disamping kegiatan belajar-mengajar, guru

hendaknya juga memberikan bantuan kepada individu-individu murid yang mengalami

kesulitan-kesulitan pribadi agar mereka mampu mengatasai masaalah yang di hadapinya.
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Didalam hal ini, diperlukan adanya layanan khusus yang disebut binbingan dan konseling.

Program bimbingan dan konseling membantu berhasilnya pengajaran secara keseluruhan.

D. Fungsi Bimbingan dan Konseling Sekolah Daar

1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar

memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan,

pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu

mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan

lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

2. Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk

mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor

memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan

atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah

pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu

diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang

tidak diharapkan, diantaranya : bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan

obat-obatan, drop out dan pergaulan bebas (free sex).

3. Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif

dari fungsi-fungsi lainnya . Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan

belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel

Sekolah/Madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau

bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan

berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas

perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan

informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brainstorming), home room,

dan karyawisata.

4. Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi

ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami

masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang

dapat digunakan adalah konseling, dan remedial teaching.

5. Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli

memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan

penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri
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kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan

pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

6. Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala

Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan

terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan

menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat

membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan

menyusun materi Sekolah/Madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun

menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli.

7. Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar

dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.

8. Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli

sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak

(berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli

supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat

sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan

normatif.

9. Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan

dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri

konseli.

10. Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli

supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta

dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang

akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan

melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan

minat konseli.

Salah satu fungsi pokok program bimbingan di Sekolah Dasar adalah “membantu

menyesuaikan masing-masing siswa terhadap sekolah dan dari sekolah terhadap siswa” (

Crow and Crow, 1960). Menurut fungsi ini, anak harus dapat menyesuaikan dirinya dengan

cara-cara yang baru dalam berbuat dan bertingkah laku. Ia sekarang berada dalam suatu

kelompok yang dalam berapa hal sudah terstruktur, yaitu memiliki aturan-aturan dan cara-

cara tertentu. Sambil ia bekerja dan bermain dengan anak-anak lain, ia harus bekerja sama

serta memikul tanggung jawab kerjasama. Ia juga harus dapat menemukan bahwa dirinya

diharapkan untuk dapat mengikuti petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari guru.
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Selanjutnya, ia juga tidak dapat menuntut terlalu banyak perhatian dari gurunya. Ia harus

dapat menetapkan sendiri hal-hal apa yang patut dikerjakannya sehari-hari di sekolah. Bagi

siswa-siswa yang tidak mengikuti taman kanak-kanak sebelumnya, mungkin membutuhkan

bantuan dalam menyesuaikan dirinya terhadap suasana kehidupan yang jauh dari orngtua dan

rumah tangganya agar dapat ikut serta dengan baik dalam kegiatan sekolah sehari-hari.

Bantuan itu dapat diberikan dalam bentuk bimbingan perseorangan atau bimbingan kelompok.

fungsi bimbingan di sekolah dasar tidak hanya menyangkut penghayatan yang lebih

luas. Sekolah mempunyai tanggung jawab yang luas, yakni menyediakan kesempatan-

kesempatan bagi anak didik untuk dapat berkembang secara efektif. Oleh sebab itu program

bimbingan harus di rancang untuk :

1. Mencegah terjadinya masalah pada diri siswa.

2. Memberikan bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar.

3. Mengenali siswa-siswa yang mengalami kesulitan yang mendalam agar dapat diadakan

usaha-usaha penyembuhan secara lebih tepat.

4. Bertindak sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara rumah tangga dan sekolah.

5. Menyediakan informasi tentang perkembangan siswa, sekolah, proses belajar, dan

kurikulum bagi orangtua siswa.

6. Memperkenalkan siswa tentang sekolah dan menyiapkan mereka untuk memasuki sekolah

yang lebih tinggi.

7. Mempekenalkan guru-guru tentang program testing yang dapat melengkapi informasi

tentang anak untuk digunakan secara bersama-sama dengan informasi-informasi lainnya

yang diperoleh guru di dalam kelas.

8. Menyediakan kesempatan bagi individu siswa yang membutuhkan batuan untuk mengikuti

konseling dan mendapatkan informasi pendidikan dan jabatan.

9. Bertindak sebagai perantara untuk layanan-layanan khusus tersedia di luar sistem

persekolahan.

10. Memberikan batuan dalam penempatan siswa dalam kelas-kelas dan sekolah yang sesuai.

11. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam mengkoordinasi program kesehatan

mental siswa.

E. Syarat-syarat Pokok Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar

Berbeda dengan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, dimna pada kedua

jenjang pendidikan itu disediakan petugas khusus untuk melaksanakan tugas-tugas dan

fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dilaksanakan langsung oleh masing-masing guru
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kelas. Dengan demikian, para guru kelas memegang peranan ganda, sebagai pengajar dan

juga sebagai pembimbing bagi murid-muridnya. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan

dan konseling di sekolah dasar diperlukan adanya syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini ialah

sikap yang positif dari guru dalam menangani tugas dan dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Sikap positif yang diimaksud antara lain adalah sebagai berkut :

Usaha-usaha bimbingan sekolah dasar khususnya lebih efektif, menurut A.J. Jones,

karena:

1. Pada anak-anak usia ini fleksibel dan masalah-masalah yang mereka hadapi belum sempat

berurat-berakar atau tertanam dalam.

2. Para orang tua umumnya bekerjasama lebih aktif dengan sekolah.

3. Panjang waktu yang tersedia untuk lebih mensukseskan perkembangan murid, khususnya

murid lebih leluasa dibantu memahami dirinya sendiri dan untuk memperoleh

pendekatan-pedekatan yang tepat-guna kearah pemecahan masalah- masalahnya.

Disamping faktor penunjang ini, demi lebih lancarnya bimbingan sekolah dasar;

diperlukan persyaratan pokok yang sekurang-kurangnya adalah:

1. Adanya kesediaan guru untuk berperan ganda yaitu sebagai guru dan sebagai

pembimbing.

2. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar mengajar yang

kondusif guru memungkinkan siswa dapat mengembangkan bakat, kemampuan dan

minatnya secara optimal, dengan jalan menempatkansiswa sesuai dengan tugas-tuga

perkembangannya.

3. Adanya kesediaan waktu untuk selalu memahami siswa dengan jaan mencari fakta-fakta

yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkh laku, cita-cita, nila-nilai dan status social

ekonomi orang tua siswa.

4. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasiakn informasi tentang pendidikan

dan jabatan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang reevan.

5. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa bekerjasama dengan kepala sekolah dalam

melaksanakan-melaksanakan kebijakan-kebijan yang mendasar bagi pengembangan

layanan-layanan bimbingan dan konseling di sekolahnya.

Disamping itu, dalam bekerja sebagai pembimbing sikap-sikap itu perlu ditunjang oleh

sifat-sifat pribadi tertentu. Tyler (1969;33) mengemukakan bahwa sifat-sifat pribadi yang

harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja sebagai pembimbing/konselor adalah

penerimaan (acceptance), pemahaman (understanding), dan ketulusan (sincerity). Istilah

“penerimaan” mengandung dua hal pokok, yaitu : pertama, keinginan untuk menghargai dan
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menerima murid sebagaiman adanya sesuai dengan sifat-sifat perbedaan individual yang

dimilikinya. Dan kedua, menyadari bahwa pengalaman-pegalaman yang dimiliki oleh

individu murid adalah sangat kompleks. Rogers (dalam Tyler 1969) menggunakan istilah

“penghargaan positif tidak bersyarat (unconditional positive regard) untuk menyatakan

maksud yang sama atau bersamaan dengan istilah “penerimaan’. Sifat pribadi kedua, yaitu

pemahaman (understanding) menunjuk kepada proses pemahaman tentang perasaan klien.

Churkhuff (dalam Tyler, 1969) menggunakan istilah pemahaman yang empatik (empatic

understanding) untuk menyatakan pemahaman pembimbing atas kliennya. Sedangkan

ketulusan (sincerity) adalah menyatakan keikhlasan atau kesukarelaan pembimbing atau

konselor dalam membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Pembimbing

(dalam hal ini guru) harus selalu terbuka dan bersedia memberikan bantuan kepada siswa-

siswanya yang memerlukannya demi untuk kesejahteraan dn kebahagiaan siswa itu sendiri.

F. Rangkuman

Sejalan dengan sebab terjadinya masalah, maka kebutuhan bimbingan di sekolah dasar

bertolak dari upaya-upaya berikut ini.

1. Membantu Murid Dalam Mewujudkan Tugas-tugas Perkembangannya.

Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam

kehidupan seseorang. Keberhasilan seorang individu menunaikan tugas-tugas

perkembengannya secara baik akan memungkinkan individu itu memperoleh kebeahagian

dalam hidupnya, dan akan mempermudah dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas

perkembangan berikutnya.

2. Membantu Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Dasar Siswa

Sebagaimana manusia umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar

tertentu. Maslow (Ngalim Porwanto, 1990:77) mengemukakan ada lima kebutuhan dasar

manusia. Secara hirarkis, kelima kebutuhan dasar itu digambarkan sebagai berikut ini.



Bimbingan dan Konseling SD | 39Badarudin, S.Pd.

3. Mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan

Anak-anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah

tangga.

4. Mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat

Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya

sekolah menjadi sumber masalah pada diri siswa.

5. Mengatasi pengaruh kondisi sosial-budaya yang kurang menguntungkan.

Kemajuan-kemajuan yang di capai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagad raya ini.

Fungsi bimbingan konseling di SD :

1. Fungsi Pemahaman

2. Fungsi preventif

3. Fungsi pengembangan

4. Fungsi penyembuhan

5. Fungsi penyakuran

6. Fungsi adaptasi

7. Fungsi penyesuaian

8. Fungsi perbaikan

9. Fungsi fasilitasi

10. Fungsi pemeliharaan

Syarat-syarat pokok bimbingan konseling di SD :

1. Adanya kesediaan guru untuk berperan ganda yaitu sebagai guru dan sebagai

pembimbing.

2. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar-mengajar yang

kondusif guna memungkinkan siswa dapat mengembangkan bakat, kemampuan, dan

minatnya secara optimal, dengan jalan menempatkan siswa sesuai dengan tugas-tugas

perkembangannya.

3. Adanya kesediaan guru untuk selalu memahami siswa dengan jalan mencatat fakta-fakta

yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkah laku, cita-cita, nilai-nilai dan status

sosial ekonomi orangtuanya.

4. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasikan informasi tentang pendidikan

dan jabatan ke dalam mata pelajaran yang sekolah dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang mendasar bagi pengembangan layanan-layanan bimbingan dan konseling

di sekolahnya.
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5. Adanya kesediaan guru kelas mencurahkan perhatian terhadap peserta didik tertentu

secara individual di samping perhatian terhadap kelompok peserta didik.

6. Adanya pengaturan jarak psikologis antara guru kelas dengan peserta didik, tidak terlalu

jauh atau renggang dan tidak terlalu dekat atau akrab.

7. Adanya kesediaan guru kelas untuk mengadakan kunjungan rumah (home-visit) dalam

rangka layanan-layanan bimbingan dan mempererat hubungan guru dengan orangtua

peserta didik bagi kepentingan bimbingan.
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BAB III

PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN DATA TENTANG MURID

A. Latar Belakang

Pengumpulan data merupakan suatu hal penting dalam suatu hal penelitian pada

umumnya, maupun dalam bimbingan dan konseling. Konseling baru dapat diberikan dengan

kalau telah data mengenai individu yang mau dibimbing sudah diperoleh. Oleh karena itu

penting bagi kita untuk mengetahui berbagai metode dan tehnik yang dapat digunakan untuk

memperoleh data dalam merealisasi bimbingan dan konseling.

Data diperoleh dengan beberapa hal seperti observasi, merupakan untuk memperoleh

data anakatau individu lain dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan

informen.ada juga dengan kuisioner yang sama sama menggunakan pertanyaan, hanya dalam

penyajiannya yang berbeda pada interview disajikan dengan lisan, maka pada kuisioner

disajikan dengan tertulis.

Untuk itu guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang

meliputi pengetahuan tentang jenis data yang perlu dikumpulkan, sumber dari mana saja data

itu dapat diperoleh, cara dan prosedur mendapatkan data, serta keterampilan dalam menyusun

alat dan penggunaannya.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

a. Menyebutkan jebis-jenis data tentang siswa yang diperlukan dalam bimbingan dan

konseling

b. Menjelaskan kegunaan data dalam bimbingan dan konseling

c. Menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data dalam bimbingan dan konseling

d. Menjelaskan kegunaan-kegunaan tes dalam bimbingan dan konseling

e. Merumuskan kegunaan masing-masing teknik pengumpulan data yang bersifat non-tes

dalam bahasanya sendiri

f. Menjelaskan kebaikan dan kelemahan masing-masing teknik pengumpulan data yang

bersifat non-tes

g. Menyusun alat-alat pengumpulan data tentang siswa
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C. Jenis Data

Data merupakan hal yang penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik.

Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah

memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Data yang dimaksud meliputi

Data Pribadi dan Data Lingkungan.

1. Data Pribadi

Yang termasuk data pribadi ialah:

a. Data tentang pengenalan diri siswa. Data ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal,

tempat lahir, dan tempat tinggal.

b. Data tentang latar belakang keluarga dan lingkungan sekolah, yaitu keadaan orang tua dan

anggota keluarga lainnya serta lingkungan sekitar yang berupa antara lain umur ayah dan

ibu, setatus hubungan ayah dan ibu ( utuh, cerai, meninggal), jumlah anggota keluarga,

pendidikan orang tua dan anggota keluarga lainnya, pekerjaan orang tua dan anggota

keluarga lainnya, sikap anggota keluarga lainnya dan pengaruh – pengaruh kehidupan

masyarakat sekitar.

c. Data tentang keadaan kesehatan dan perkembangan murid, seperti keadaan kelahiran,

penyakit yang pernah diderita, imunisasi yang pernah diperoleh, pengelihatan, dan

pendengaran.

d. Data tentang kemampuan dasar, yaitu angka atau keterangan tentang kemampuan (

kecerdasan) yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan tes

psikologis.

e. Data tentang kemampuan khusus, yaitu kecakapan atau ketrampilan dalam bidang – bidang

tertentu yang dimiliki, angka atau keterangan tentang kecakapan yang berdasarkan hasil

pengukuran dengan menggunakan tes bakat khusus.

f. Data tentang riwayat pendidikan dan prestasi belajar, yaitu umur ketika [ertama kali

masuk sekolah, kepindahan sekolah, kenaikan kelas, pendidikan rtambahan atau kursus

yang pernah diikuti, kedudukan di dalam kelas, dan prestasi belajar pada umunya.

g. Data tentang kepribadian, yaitu penyesuaian diri, sikap, kebiasaan - kebiasaan, kematangan

emosional, minat dan sebagainya.

h. Kegiatan – kegiatan luar sekolah, yaitu kegiatan – kegiatan yang diikuti di luar jam sekolah

seperti pekerjaan sambilan, kegiatan dalam organisasi kepemudaan, kegiatan social, dan

kegiatan dibidang keagamaan.

i. Data tentang rencana - rencana masa depan, yaitu berkenaan dengan rencana setelah tamat

sekolah, baik kelanjutan studi maupun pemilihan pekerjaan.
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2. Data tentang Lingkungan

Selain data pribadi seperti yang telah dikemukakan di atas,perlu pula dikumpulkan

berbagai data tentang lingkungan. Data tentang lingkungan ini sangat penting dan berguna

dalam rangka memberikan informasi kepada murid. Dalam rangka penyesuaian diri

khususnya yang berkaitan erat dengan program dan kegiatan pendidikan, minat dan cita-cita,

murid memerlukan data yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai aspek lingkungan.

Data yang dimaksud adalah :

a. Data tentang pendidikan, yaitu data yang berkenaan dengan system penyelenggaraan

pendidikan , kurikulum, program-program yang ada, mata pelajaran yang dipersyaratkan,

syarat-syarat masuk, biaya yang diperlukan, dan sebagainya.

b. Data tentang jabatan dan pekerjaan, yaitu data kategori ini antara lain berkenaan dengan

jenis-jenis jabatan dan pekerjaan, kesempatan dan syarat-syarat kerja, dan kondisi kondisi

kerja.

c. Data tentang social-pribadi, kategori ini antara lain mengenai adat-istiadat, kebiasan -

kebiasan dan tradisi.

Selain itu, data sebagai informasi awal dibutuhkan sebagai penunjang studi kasus,

untuk itu diperlukan data mengenai klien dalam aspek-aspek:

a. Latar belakang keluarga: data tentang orang tua, saudara-saudara, taraf sosial ekonomi

keluarga, suasana kehidupan keluarga, adat istiadat, dan pola asuh orangtua,

b. Riwayat sekolah: jenjang pendidikan sekolah yang telah diselesaikan dalam waktu berapa

tahun, tamat di mana, tahu berapa, dan kesulitan belajar yang dialami,

c. Taraf prestasi: dalam bidang-bidang studi yang mempunyai relevansi bagi perencanaan

pendidikan lanjutan dan penentuan jabatan kelak,

d. Taraf kemampuan intelektual atau kemampuan akademik: kemampuan untuk mencapai

prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok,

e. Bakat khusus: kemampuan untuk mencapai prestasi yang tinggi di bidang tertentu.

Jenis data yang dihimpun dari siswa dapat mencakup :

a. Data psikologis seperti kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup,

dan sifat-sifat kepribadian.

b. Data sosial seperti latar belakang keluarga siswa, status sosial siswa di sekolah atau

madrasah, dan lingkungan sosial siswa.

Prayitno (2004) mengungkapkan ada 4 jenis data :

1. Data pribadi :

Yang termasuk data pribadi adalah
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a. Identitas pribadi

b. Kondisi fisik dan kesehatan

c. Potensi diri

d. hasil karya

e. status dan kondisi keluarga

f. status dan kondisi pekerjaan atau karir

g. kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya.

2. Data kelompok :

Yaitu data mengenai sekelompok individu atau siswa dalam jumlah yang terbatas,

seperti :

a. Data yang menyangkut hubungan sosial antar individu dalam kelompok

b. Kondisi kebersamaan dan kerja sama antara individu

3. Data umum :

Data umum berasal dari luar diri pribadi atau kelompok. Data ini berkaitan dengan

hal-hal yang bersifat umum, mengenai fakta atau keterangan tentang apa saja yang dapat

diakses oleh siapa saja. Data umum dapat berbentuk buku, kumpulan leaflet, informasi karier,

pendidikan, dan data tentang lingkup yang lebih luas.

4. Data khusus

Data khusus adala yang berisis laporan tentang suatu kegiatan khususnya laporan yang

menyangkut kegiatan individu ataupun kelompok yang menjadi tanggung jawab konselor

(pembimbing).

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ialah pihak-pihak yang dapat memberikan

keterangan yang diperlukan. Data tentang murid dapat diperoleh langsung dari murid itu

sendiri ataupun dari pihak lain. Bagan di bawah ini menunjukkan berbagai sumber data dari

yang paling langsung sampai yang paling tidak langsung.
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Keterangan :

1. Lingkaran no 1 : adalah siswa sendiri sebagai sumber data. dalam hal ini data diperoleh
langsung dari siswa. Siswa adalah pusat data mengenai dirinya, baik data mengenai
kekuatan maupun mengenai kelemahannya. Semua data itu perlu di ungkapakan untuk di
buat keputusan- kepitusan yang bijaksana berkenaan dengan diri siswa. Namun demikian,
terkumpulnya data tentang siswa banyak tergantung pada siswa itu sendiri. Kalau siswa
tidak mau mengemukakan masalahnya, tidak mau memberikan data yang benar tentang
dirinya, dan tidak mau bersungguh- sungguh mengerjakan tugas- tugas(menjawab tes ,
angket, wawancara dan sebagainya , maka segala usaha yang di lakukan akan menjadi
sia- sia. Oleh sebab itu adalah kewajiban bagi para guru, konselor,dan staf sekolah
lainnya untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa mau secara sukarela
mengemukakan segala data tentang dirinya.

2. Lingkaran no 2 : dalam hal ini yang menjadi sumber data ialah orang-orang yang paling
dekat dan paling banyak bertanggung jawab terhadap murid, misalnya orang tua, guru,
wali kelas, konselor, kepala sekolah, dan pihak- pihak lain yang terkait dengan masalah
siswa. Status hubungan dan pergaulan mereka sehari- hari dengan siswa, memungkinkan
mereka dapat lebih banyak mengetahui segala sesuatu tentang siswa.

3. Lingkaran no 3 : dalam hal ini data diambil dari orang-orang yang dekat dengan siswa
tetapi tidak langsung bertanggung jawab, misalnya teman-temannya (di sekolah dan luar
sekolah), pengasuh, anggota keluarga, guru pada tingkat sebelumnya, dsb.

4. Lingkaran no 4 : dalam hal ini data diambil dari orang-orang yang agak jauh
hubungannya dengan murid akan tetapi dapat memberikan keterangan tentang siswa,
misalnya tetangga, pegawai tata usaha sekolah, dokter, kepala desa, dsb.

5. Lingkaran no 5 : dalam hal ini data diambil dari lembaga-lembaga yang berada di luar
lembaga pendidikan dan rumah tangga yang dapat memberikan keterangan tentang siswa,
misalnya rumah sakit, gereja, kantor polisi, perkumpulan-perkumpulan

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dimaksud di atas adalah diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik

dan alat pengumpul data, baik yang bersifat tes maupun non-tes.

1. Tes

Secara etimologis, istilah “tes”, berasal dari bahasa Latin, “testum” yang berarti

cangkir, magkok atau cawan yang digunakan untuk memeriksa logam. Lambat laun istilah ini

dipergunakan juga dalam lapangan-lapangan lain termasuk pendidikan. Dalam

penggunaannya sehari-hari, istilah tes sering digunakan silih berganti dengan pengukuran dan

penilaian. Dalam pengertian yang sempit, tes mengandung pengertian penyajian seperangkat

tugas atau pertanyaan yang harus dijawab. Definisi yang lebih luas tentang tes dikemukakan

oleh Cronbach (1970) sebagai “prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku

seseorang dan menggambarkannya dengan skala angka atau sistem golongan”. Umumnya tes

mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. Dalam hubungan

dengan psikologi, tes merupakan suatu rangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dijawab
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atas dasar pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, atau kualifikasi seseorang dapat di

tentukan.

Tes banyak sekali macamnya dan dapat digolongkan menurut cara-cara tertentu;

misalnya berdasarkan atas banyaknya peserta tes, berdasarkan cara penyelesaiannya, dan

sebagainya. Salah satu cara penggolongan tes yang terkenal adalah penggolongan tes

berdasarkan atas aspek psikis yang diukur. Berdasarkan atas aspek yang diukur, tes dibedakan

atas :

a. Tes Inteligensi

b. Tes Bakat

c. Tes Kepribadian

d. Tes Prestasi Belajar

a. Tes Inteligensi

Inteligensi merupakan keseluruhan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara

terarah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Jadi, tes Inteligensi

adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar

seseorang yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak dan menyesuaikan dirinya secara

efektif.

Tes Intelegensi ada bermacam-macam jenisnya. Dilihat dari segi apa yang diukur, tes

Inteligensi dapat dibedakan menjadi:

1) Tes Inteligensi Umum. Tes ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang

taraf kemampuan seseorang.

2) Tes Inteligensi Khusus. Tes ini menggambarkan taraf kemampuan seseorang secara

spesifik.

3) Tes Inteligensi Diferensial. Tes memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang

dalam berbagai bidang yang memungkinkan di dapatnya profil kemampuan tersebut.

Melalui profil itu dapat dikenali kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan seorang

murid.

Tes Inteligensi berguna untuk :

a). Membantu guru menganalisis berbagai masalah yang dialami murid, seperti masalah

kesulitan belajar, masalah kedisiplinan, dan masalah kepribadian.

b). Membantu guru memahami sebab-sebab terjadinya masalah pada diri murid yang

berkaitan dengan kemampuan dasarnya.
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c). Membantu guru mengenali murid-murid yang memiliki kemampuan sangat tinggi dan

sangat rendah yang membutuhkan pendidikan khusus.

d). Membantu guru menfsirkan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami murid.

b. Tes Bakat

‘Warren’s Dictionary of Psychology mendefinisikan bakat sebagai berikut: “a

condition or set of characteristics regarded as symptomatic of an individual’s ability to

acquaire with training some (usually specifield) knowledge, skill or set of responses such as

the ability to speak a language to produce music “.

Jadi, bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu latihan khusus

memungkinkannya menguasai suatu kecakapan, pengetahuan dan ketrampilan tertentu; seperti

kemampuan bermain musik, kemampuan berolahraga, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat

musik misalnya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik akan

lebih cepat menguasai ketrampilan tersebut. Dengan demikian, bakat tidak berkembang

dengan sendirinya tetapi harus ditunjang oleh faktor lingkungan.

Bakat dapat diukur atau diungkapkan dengan suatu alat yang disebut tes bakat. Tes

bakat adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan,

kemampuan, dan ketrampilan seseorang dalam bidang-bidang tertentu, seperti kemampuan

berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain.

Tes bakat berguna untuk membantu seseorang dalam membuat rencana dan keputusan

yang bijaksana berkenaan dengan pilihan pendidikan dan pekerjaan. Dari hasil tes bakat,

seseorang dapat memperoleh gambaran tentang kecakapan, kemampuan, dan ketrampilannya,

dalam dalam satu data atau informasi. Data atau informasi itu masih perlu lagi

dikonsultasikan dengan data lain yang berkenaan dengan diri murid.

c. Tes kepribadian

Allport (dalam Hall dan Lindzey, 1981) mengatakan bahwa kepribadian adalah

organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikopisis dalam diri individu yang menentukan

penyesuaian-penyesuaian yang unik dengan lingkungan.

Kepribadian dapat diukur dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan

adalah dengan jalan melihat :

1) Apa yang seseorang katakan tentang keadaan dirinya sendiri. Cara ini disebut “self-

report inventory”, dimana seseorang mengemukakan sesuatu mengenai dirinya melalui

alat yang sudah disediakan.
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2) Apa yang orang lain katakan tentang keadaan seseorang. Cara ini disebut “inventories

sociometric”, dimana orang lain diminta untuk mengemukakan keadaan pribadi

seseorang.

3) Apa yang seseorang lakukan tentang keadaan diri seseorang. Dalam hal ini seseorang

disuruh melakukan sesuatu, dan hal-hal yang dilakukannya itu diamati secara cermat dan

ditafsirkan.

Dari ketiga cara atau pendekatan diatas, cara yang pertama (self-report inventory)

merupakan jenis tes kepribadianbyang paling banyak digunakan di sekolah dan di perusahaan

dewasa

d. Tes prestasi belajar

Tes prestasi adalah suatu alat (tes) yang disusun untuk mengukur hasil-hasil

pengajaran, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai murid setelah ia mengikuti latihan atau

pelajaran selama waktu tertentu.

Tujuan utama penggunaan tes prestasi belajar adalah agar guru dapat membuat

keputusan-keputusan, seleksi dan klasifikasi, serta menentukan keefektifan pengajaran. Hasil-

hasil tes presentasi dapat digunakan untuk mengukur hasil-hasil belajar, mengenali murid-

murid yang membutuhkan pengajaran perbaikan, memudahkan murid belajar, dan sebagai

criteria dalam melihat teknik

2. Non- Tes

Selain menggunakan tes, pengumpulan data tentang murid dapat juga dilakukan

dengan teknik-teknik non-tes seperti observasi, wawancara, angket , sosiometri, riwayat hidup

dan study kasus.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan

(tingkahlaku). Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini

adalah panca inderapenglihatan.

Observasi memiliki cara sebagai berikut :

1) Disesuaikan dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu

2) Direncanakan secara sistematis

3) Hasilnya dicatat dan di olah sesuai dengan tujuan

4) Perlu diperika ketelitiannya

Teknik observasi ini dapat dikelompokan kedalam beberapa jenis, yaitu :



Bimbingan dan Konseling SD | 49Badarudin, S.Pd.

1) Observasi sehari-hari, yaitu observasi yang direncanakan dengan seksama, karena

pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin, juga tidak memiliki pedoman

dan dilaksanakannya secara incidental terhadap tingkahlaku individu yang menonjol atau

menyimpang. Misal : Guru mengamati tingkah laku murid pada saat pembelajaran sehari-

hari.

2) Observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan dengan seksama, serta memiliki

pedoman yang memiliki tujuan, tempat, waktu dan item-item yang menggambarkan

tingkah laku observan.

3) Observasi partisipativ, yaitu observasi dimana observer berada dalam situasi yang sedang

diamati. Misal : Guru mengamati siswa pada saat proses belajar berlangsung.

4) Observasi non Partisipativ, yaitu observasi dimana observer tidak turutatau berada dalam

situasi kegiatan belajar siswa. Misal : guru mengamati tingkah laku siswa yang sedang

belajar dengan guru lain.

Kelebihan dan kelemahan observasi

1) Kelebihan Observasi

a) Observasi merupakan teknik yang langsung dapat digunakan untuk memperhatikan

barbagai gejala tingkah laku murid.

b) Observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan kejadian yang penting

c) Observasi baik sekali digunakan sebagai teknik untuk melengkapi data yang diperoleh

dari teknik lain

d) Dalam observasi pengumpul data tidak perlu mempergunakan bahasa untuk

berkomunikasi dengan objek yang ditelaah.

2) Kelemahan Observasi

a) Banyak hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung

b) Apabila objek observasi mengetahui bahwa ia sedang diamati cenderung melakukan

kegiatan dibuat buat

c) Timbulnya suatu kejadian yang hendak diobservasi diobservasi tidak terlalu dapat

diramlkan sebelumnya sehingga pengamat sukar menentukan waktu yang tepat untuk

melakukan observasi

d) Observasi banyak tergantung pada factor-faktor yang tidak dapat dikontrol

Untuk melaksanakan teknik observadi ini, guru dapat menggunakan pedoman

observasi yang berbentuk daftar cek. Contoh daftar cek untuk mengobservasi kegiatan murid

pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
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Agar data yang dikumpulkan melalui pengamatan terekam dengan sebaik-baiknya,

diperlukan adanya suatu alat yang disebut pedoman pengamatan. Pedoman pengamatan terdiri

dari beberapa bentuk antara lain berupa catatan anekdot dan skala penilaian.

Contoh lembar observasi :

LEMBAR OBSERVASI TERHADAP KEGIATAN MURID KELAS 5

PADA SAAT PROSES BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG

MURID

KEGIATAN

MENCATAT

PELAJARAN
BERTANYA

MENJAWAB

PERTANYAAN
MENGANTUK

1.

2.

3.

4.

5.

Hari/tanggal observasi : ………………………..

Berdasarkan observasi diatas, guru akan mengetahui murid yang aktiv dan yang pasif

dalam belajarnya.

Agar data yang dikumpulkan melalui pengamatan terekam dengan sebaik-baiknya,

diperlukan adanya siatu alat yang disebut Pedoman Pengamatan. Pedoman pengamatan terdiri

dari beberapa bentuk, antara lain berupa catatan anekdot (anecdotal record) dan skala

penilaian (rating scale).

1.) Catatan anekdot ( anecdotal record)

Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan tentang gejala tingkah laku

indifidu yang diamati. Ini biasanya digunakan untuk memahami tingkah laku atau peristiwa

yang aneh, luar bias atau jarang dilakukan oleh murid.

Catatan anekdot yang baik hendaknya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a) Memuat keterangan atau data tentang tanggal, tempat, dan suasana dimana peristiwa itu

terjadi.

b) Melukiskan perbuatan-perbuatan indifidu murid dan reaksi-reaksi orang lain yang hadir

terhadap perbuatan itu.

c) Melengkapinya dengan gerakan-gerakan isyarat yang ditampilkan oleh indifidu mimic

gerak-gerik, wajah, dan tekanan suara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

penafsiran tentang tingkah laku murid yang bersangkutan, tetapi sekedar menampilkan

gerakan-gerakan sehingga pembaca dapat menduga keadaannya.
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d) Uraiannya cukup luas sehingga meliputi semua episode yang terjadi, sehingga tidak ada

yang tertinggal atau telupakan.

Untuk penulisan catatan anekdot dapat digunakan format seperti di bawah ini :

CATATAN ANEKDOT

Nama siswa : Kelas :

Tanggal Kejadian Komentar

Pengamat:

2) Skala Penilaian (Rating Scale)

Sebagaimana dengan catatan anekdot, maka skala penilaian juga sering digunakan

untuk pencatatan hasil pengamatan. Skal penilaian memuat daftar kata-kata atau pertanyaan

mengenai laku atau kepribadian seorang siswa. Guru sering dihadapkan untuk menilai sifat-

sifat tingkah laku siswa seperti kejujuran, kegotong royongan , kepercayaan pada diri,

kepemimpinan, kemandirian, dan sebagainya.

Ada beberapa skala penilaian yang sering digunakan untuk merekam tingkah laku atau

kepribadian siswa antara lain adalah:

a) Skala Bilangan

Salah satu bentuk skala penilaian yang paling sederhana adalah dimana pengamat

member tanda cek atau melingkari bilangan yang menunjukan derajat sejauh mana sesuatu

cirri muncul. Secara khusus , setiap rangkaian bilangan diberikan uraian verbal . Misalnya ,

seorang ingin menilai taraf kegairahan salah seorang siswa dalam belajar. Salah satu

pertanyaan dapat berbunyi : “Bagaimana kegairahannya?” Dengan menggunakan skala

bilangan , maka kemungkinan jawabannya adalah :” masa bodoh” (1), kurang bergairah (2),

cukup bergairah (3), sanagt bergairah (4)”.

Selanjutnya kegairahannya siswa dalam belajar? “……..1 2 3 4

Pengamat kemudian member tanda cek atau melingkari bilangan yang paling

menggambarkan derajat kegairahan murid yang di amati di dalam format yang

sudah di susun itu.
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b) Skala Uraian

Skala ini disusun dengan menggunakan serangkaian ungkapan yang menggambarkan

berbagai kadar cirri yang dinilai. Ungkapan itu biasanya disusun dengan cara berurutan.

Contoh:

Bagaimana kerajinan murid dalam bekerja?

---1. Lamban, kurang berusaha.

---2.Sering tidak menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan.

---3.Menurut syarat bekerja , tetapi tidak banyak.

---4.Rajin bekarja, dan kadang-kadang lebih dari yang diharapkan.

---5.Sangat rajin ,dan biasanya lebih dari yang diharapkan.

a. Daftar Isian ( Angket )

Daftar isian atau angket ialah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan

untuk pengumpulan data di mana melalui daftar pertanyaan dan pernyatan itu individu

diharapkan dapat memberikan tanggapanya secara tertulis. Tanggapan tertulis itu dapat

berbentuk pemberian tanda pada jawaban (tanggapan) dengan kata-kata atau kalimat pendek.

Dengan demikian , menurut bentuknya daftar isian dapat dibagi atas daftar isian tertutup dan

daftar isian terbuka. Daftar isian tertutup ialah daftar isian yang jawabannya sudah disediakan

oleh si pembuat, dan responden (murid) tinggal memilih salah satu atau beberapa diantaranya

yang sesuai dengan keadaan daftar isian yang jawabannya tidak di tentukan telebih dahulu

oleh oleh si pembuat, tetapi diuraikan dalam bagan berikut ini.

Bentuk Tertutup Bentuk Terbuka

1 2

KEBAIKANNYA

Dapat dijawab dengan mudah karena masing-

masing butir pertanyaan sudah disediakan

jawabanya.

Responden tinggal memilih jawaban yang

disediakan.

Dapat dikelola dengan mudah karena

kemungkinkan jawaban yang disediakan itu

seragam dan jawabannya pun relative seragam.

Variasi jawaban tidak banyak tersedia.

Respondent dapat memberikan jawaban atau

tanggapan secara bebas berkenaan dengan

keadaan dirinya.

Dapat lebih mencerminkan keadaan yang

sebenarnya, karena jawaban atau tanggapan yang

diberikan responden itu keluar dari lubuk hatinya

sendiri.
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Karena jawabannya sudah disediakan, boleh jadi

jawaban itu tidak sesuai dengan keadaan diri

responden yang sesungguhnya.

Sukar menjawabnya Karena responden harus

memikirkan dan mengungkapkan sendiri semua

jawaban yang diperlukan.

Sukar diolah, karena disamping jawabannya

sangat beragam adakalanya tulisan dan bahasa

yang digunakansukar dipahami maksudnya.

Contoh angket :

ANGKET MURID

A. Identitas Murid

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Kelas :

4. Alamat :

B. Identitas Orangtua

1. Nama Orangtua :

2. Pekerjaan orangtua :

3. Alamat Orangtua :

C. Minat terhadap mata pelajaran

1. Mata pelajaran yang paling disenangi :

2. Mata pelajaran yang paling tidak disenangi :

Butir-butir di atas dapat di tambah sesuai dengan kebutuhan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan

pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai(pewawancara)

dengan orang yang diwawancarai (terwawancara). Wawancara memiliki cirri-ciri tertentu.

Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang terlibat yang masing-masing mempunyai

kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu sebagai pencari keterangan atau data. Sebagai

pencari keterangan atau data , pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan, menilai

jawaban-jawaban, meminta penjelasan, mengadakan pafaprase, mencatat dan atau mengingat-

ingat jawaban serta menggali keterangan secara lebih mendalam. Dipihak lain si

terwawancara berusaha menjawab pertanyaan –pertanyaan dan memberikan penjelasan-

penjelasan yang dibutuhkan. Adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berlainan
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itu merupakan cirri dari wawancara, berbeda dengan pembicaraan biasa. Hubungan antara

pewawancara dengan si terwawancara biasanya tidak bersifat sepihak melainkan umpan balik.

Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan ,

perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

1) Pewawancara hendaknya memberikan kesempatan yang luas kepada orang yang

diwawancarai untuk mengemukakan pendapat atau pandangan-pandangannya.

2) Pewawancara hendaknya tidak menggunakan hanya satu pola untuk mendapatkan

keterangan yang mungkin sudah terstuktur menurut bentuk tertentu. Sebaliknya pola

pertanyaan itu bervariasi dari seseorang individu ke individu lain.

3) Pewawancara hendaklah berusaha menghindari diri dari kecenderungan untuk berbicara

terlalu banyak dan harus berusaha mendengarkan dengan sebaik-baiknya keterangan-

keterangan yang diberikan oleh si terwawancara. Hal ini tercermin dalam sikapnya yang

hangat, pesimis, dan sungguh-sungguh.

Pewawancara yang belum cukup berpengalaman sering kali kehilangan hal-hal yang

akan ditanyakan atau “terbawa arus”selam wawancara berlangsung. Agar hal tersebut tidak

terjadi , maka diperlukan adanya suatu pedoman yang disebut Pedoman Wawancara .

disamping untuk menghindari hal-hal seperti di atas. Pedoman wawancara juga berguna untuk

memungkinkan wawancara dapat berlangsung secara efisien dan terarah. Pedoman

wawancara yang baik memuat tentang semua hal yang perlu diketahui, tetapi tidak terlalu

rinci. Hal-hal yang lebih rinci itu sebaiknya digunakan sebagai pengembangan pokok

persoalan yang ingin dilacak lebih jauh dan dikembangkan dalam suasana wawancara.

Formatnya dapat dilihat sebagai berikut :

Nama SD : ………………….
Alamat : ………………….

Pedoman Pewawancara
1. Wawancara ke :
2. Waktu wawancara :
3. Tempat wawancara :
4. Masalah :
5. Responden :
6. Jalannya Wawancara :

No Pertanyaan Deskripsi/jawaban
1.
2.

dst.

Kesimpulan Wawancara :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..............., .........................20........

Pewawancara/Guru
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Format berikut ini merupakan salah satu bentuk Pedoman wawancara yang sederhana.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

ORANG TUA SISWA

c. Sosiometri

Sosiometri merupakan suatu teknik untukmengungkapkan hubungan sosial antar

anggota didalam kelompok. Di samping itu, metode ini juga dapat digunakan untuk

mengetahui popularitas seseorang di dalam kelompoknya, menyelidiki kesulitan-kesulitan

yanng dialami seseorang dalam bergaul dengan teman-teman kelompoknya. Misalnya apabila

kita ingin mengetahui mengapa seorang murid mengalami kesulitan dalam belajar sedangkan

potensi dia pandai. Hal ini myngkin dapat disebabkan karena penyesuaian diri dengan teman-

teman sekelasnya kurang baik. Keadaan ini dapat diketahui dengan menggunakan sosiometri.

Untuk mendapatkan data berkenaan dengan hal tersebut diatas dilakukan dengan

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang siapa yang disenangi (dipilih) dan

siapa yang tidak disenangi (di tolak) dari anggota kelompoknya. Daftar pertanyaan yang

digunakan untuk mendapatkan data tersebut dinamakan angket sosiometri. Jawaban yang

diberikan oleh murid berkenaan dengan siapa yang disenangi atau siapa yang tidak disenangi

dapat terisi dari satu orang atau lebih. Salah satu bentuk angket sosiometri adalah seperti di

bawah ini.

Nama siswa : Sekolah :
Kelas : Tanggal :

1. Apakah kecakapan dan minat khusus anak anda?

2. Adakah dia merasa senang dengan kemajuan-kemajuannya di sekolah?

3. Bagaimanakah pergaulannya dengan saudara-saudaranya?

Dengan siapa dia paling intim?

………………………………………………………………...

17. Apakah tugas-tugas khusus yang diberikan kepada anak anda di rumah? Dalam apakah dia
paling berhasil? Apakah yang paling sukar dia lakukan?

18. Adakah sesuatu masalah kesehatan yang barangkali berhubungan dengan tingkah laku anak
anda?

19. Pekerjaan apakah yang paling senang dia lakukan di waktu senggang?
20. bagaimanakah pertimbangan bapak tentang masalah anak, anda bagaimana tentang

pelajarannya?
……………., …….. 20..

Pewawancara
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SOSIOMETRI

Angket sosiometri yang telah diisi oleh murid dikumpulkan serta dianalisis serta di

sajikan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan untuk membaca.

Siapa murid yang paling disenangi dan murid yang paling tidak disenangi oleh teman-teman

sekelas.

Ada beberapa cara untuk penyajian data hasil angket sosiometri. Cara yang pada

umunya dilakukan adalah menggunakan peta sosiometri dan sosiogram. Untuk lebih

memperjelas uraian tersebut diatas, dibawah ini disajikan contoh pembutan peta sosiometri

dan sosiogram. Misalnya, kelimpok terdiri dari sepuluh murid. Dengan menggunakan angket

sossiometri untuk memilih dua orang teman yang paling disenangi, diperolae hasil sebagai

berikut:

A memilih B dan C
B memilih C dan E
C memilih E dan F
E memilih F dan H
F memilih C dan E
G memilih A dan E
H memilih G dan I
I memilih H dan J
J memilih H dan I

Hasil angket sosiometri kesepuluh orang murid tersebut apabila disajikan seperti

diatas, maka guru sulit dan lama menentukan siapa murid yang paling banyak dipilih, siap

Nama siswa : Kelas :
Petunjuk
Dalam beberapa hari berikut ini kita akan mangatur kembali letak duduk kita dan melaksanakan
belajar berkelompok. Kamu dapat membantu bapak melakukan hal ini dengan menuliskan nama
teman-teman yang paling kamu sukai untuk kegiatan tersebut.
Ingat!

1. Pilihanmu itu harus terdiri dari teman-teman yang ada di kelas ini, termasuk yang tidak

hadir.

2. Kamu harus menulis namanya dengan terang!

3. Kamu harus menuliskan nama dua orang teman yang paling kamu sukai!

4. Nama teman yang kamu tulis itu tidak boleh diketahui oleh teman-teman lain.

A. Teman yang paling saya sukai untuk duduk berdekatan adalah :

1. 2.

B. Teman yang paling saya sukai untuk belajar bersama adalah :

1. 2.

………………, ……………

Yang memilih,



Bimbingan dan Konseling SD | 57Badarudin, S.Pd.

yang paling tidak populer, dan siapa yang terisolasi dari teman-temannya. Untuk

memudahkan guru mengenali siapa yang paling banyak dipilih, tidak disenangi, terisolir dsb,

data tersebut dapat disjikan dalam bentuk peta sosiometri seerti di bawah ini.

Peta Sosiometri

Murid A B C D E F G H Jumlah
A - x x 2
B - x x 2
C - x x 2
D - x x 2
E - x x 2
F x - x 2
G x x - 2
H - x x 2
Jumlah 1 2 1 5 3 2 2 16

Dengan peta sosiometri diatas secara mudah dan cepat dapat dikenali siapa murid

yang paling banyak dipilih, siapa yang paling populer, dan siapa yang terisolasi. Akan tetapi

akan sukar juga untuk mengenali siapa murig yang saling memilih, kecerendungan

terbentuknya anak kelompok, dsb. Oleh sebab itu, dari bagan sosiometri dapat dibuat bentuk

penyajian data sosiometri yang lebih baik, yaitu dengan membuat sosiogram.Dengan

sosiogram akan dilihat dengan mudah mengenai:

1) Status hubungan masing-masing murid (dipilih atau ditolak).

2) Besarnya jumlah pemilih untuk setiap murid.

3) Arah pilihan dari dan terhada murid tertentu.

4) Kualitas arah pilihan.

5) Intensitas pilihan.

6) Ada tidaknya pusat pilihan.

7) Ada tidaknya isolasi, yaitu murid yang tidak dipilih oleh teman-temannya.

8) Kecerendungan terbentuknya kelompok.

d. Riwayat Hidup

Setiap siswa memiliki liku-liku yang unik, dan berbeda antara yang satu dengan yang

lainnya. Sebagian besar dari liku-liku hidupnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Hal itu

dapat diibaratkan seperti gunung es di lautan, yang tampak hanya bagian puncaknya saja,

sedangkan bagian terbesar dari gunung es itu berada di bawah permukaan air. Demikian pula

keadaan siswa, orang hanya dapat melihat dan mengetahui sebagian kecil saja dari kehidupan

siswa itu, bagian yang lainnya harus diungkapkan. Pengungkapan ini dilakukan dengan jalan

menyuruh siswa membuat karangan tentang kehidupannya yang disebut riwayat hidup atau
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biografi. Ada dua bentuk riwayat hidup, yaitu riwayat hidup terstruktur dan riwayat hidup

tidak terstruktur.

1). Riwayat hidup terstruktur

Riwayat hidup ini ditulis menurut kerangak atau struktur tertentu. Struktur ini telah

ditentukan terlebih dahulu. Misalnya, siswa disuruh menulis karangan tentang dirinya, dengan

ketentuan bahwa karangan itu harus memuat keterangan tentang latar belakang keluarganya,

hubungannya dengan orang lain, minatnya, kesukaan dan ketidaksukaannya, rencana-rencana

dan penghayatannya sehubungan dengan kehidupan di masa yang akan datang, dan orang-

orang yang berperan dalam kehidupan pribadinya. Topik-topik yang berkenaan dengan

riwayat hidup terstruktur yang menyangkut kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa

yang akan datang. Beberapa topic berkenaan dengan riwayat hidup terstruktur yang

menyangkut kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang adalah sebagai

berikut :

a) Keluargaku

b) Kehidupanku sebelum masuk sekolah

c) Kehidupanku di sekolah dasar

d) Tempat aku dibesarkan

e) Kehidupanku di masa liburan

f) Cita-citaku

g) Pekerjaan yang kuinginkan.

Penulisan riwayat hidup yang terstruktur dimaksudkan untuk merangsang siswa

mengungkapkan keadaan dirinya dalam bidang-bidang tertentu. Riwayat hidup seperti ini

kadang-kadang dapat menyulitkan siswa, karena dia harus mempertimbangkan segala hal

yang berkaitan dengan struktur yang telah ditentukan. Dia mungkin dapat merasa terikat

dalam menuliskan hal-hal mengenai dirinya.

2). Riwayat hidup tidak tersruktur

Riwayat hidup ini ditulis secara bebas. Dalam riwayat hidup seperti ini penulisannya

bebas mengemukakan hal-hal tentang dirinya tanpa harus terikat pada aturan-aturan atau

struktur tertentu.

e. Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu metoda yang komprehensif yang digunakan untuk

mengungkapkan data tentang individu. Ia menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang

totalitas kepribadian dengan mengadakan suatu studi yang panjang lebar tentang

perkembangan seseorang serta hubungan keadaan dirinya sekarang. Informasi diperoleh dari

semua sumber yang dapat dipercaya : seperti komulatif, pangamatan, wawancara, riwayat
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hidup, tes, berbagai laporan diri, tanggapan-tanggapan guru, dan catatan lainnya yang dibuat

oleh sekolah. Informasi itu juga mengandung penafsiran, rekomendasi, tindakan, dan

kemungkinan tindak lanjut yang diambil untuk meninjau perkembangan dan penyesuaian

siswa.

Pada umumnya, studi kasus dilaksanakan oleh petugas sekolah yang mempunyai tugas

langsung menangani siswa-siswa yang menghadapi kesulitan belajar, maslah hubungan

social, atau maslah tingkah laku lainnya yang memerlukan perhatian khusus, terutama kasus-

kasus yang memerlukan pendekatan diagnostic. Pemahaman yang mendalam tentang anak

diperoleh dari studi yang menyeluruh dan mendalam. Untuk kasus-kasus yang benar-benar

salah suai harus dialihtangankan kepada lembaga-lembaga luar sekolah seperti dokter, ahli

psikologi dsb. Dalam rangka alih tangan itu, semua data yang dimiliki sekolah tentang kasus

disampaikan kepada petugas tersebut diatas untuk dihimpun kembali dan ditafsirkan guna

penentuan usaha-usaha perbaikan (terapi).

F. Teknik Penyimpanan Data

Data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun,

diklasifikasikan, dan disimpan dengan cara yang sistematis. Penghimpunan data itu

dimaksudkan untuk menghindari agar data itu tidak tercecer atau hilang. Data itu disusun

sesuai dengan klasifikasi atau jenisnya masing-masing. Terakhir disimpan menurut system

atau tata cara tertentu: misalnya menurut nomor urut buku pokok siswa, secara aplabetis, dan

sebagainya.

Untuk memenuhi maksud di atas, diperlukan adanya buku himpunan data yang biasa

disebut Buku Data Pribadi Siswa (cumulative record). Buku Data Pribadi Siswa ini diisi sejak

anak memasuki sekolah dasar dan dilanjutkan terus pada kelas-kelas selanjutnya. Buku ini

menyertai siswa yang bersangkutan setiap ada mutasi dari kelas dan dari sekolah-sekolah.

Data tentang siswa dimasukkan ke dalam buku data pribadinya sesuai dengan jenisnya

masing-masing.

Buku data pribadi itu dapat bermanfaat baik untuk kepentingan pengajaran pada

umumnya maupun kepentingan layanan bimbingan dan konseling khususnya. Beberapa dari

penggunaannya menunjukkan bahwa data pribadi itu sangat berguna dalam :

1. Upaya mendapatkan informasi tentang pengalaman-pengalaman masa lalu siswa sebagai

individu.

2. Upaya menyediakan informasi untuk kegiatan-kegiatan kelompok.

3. Penyusunan rencana pelajaran dan pengalaman-pengalaman bimbingan yang diperlukan.
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4. Penilaian tentang perkembangan siswa.

5. Penilaian tentang rencana-rencana pelajaran yang berbeda-beda.

6. Penyelenggaraan prosedur-prosedur adminstrasi tertentu.

7. Pencatatan pengalaman-pengalaman siswa sekarang ini.

8. Melaksanakan penelitian tentang kesesuaian hasil-hasil pendidikan.

9. Pengelompokan siswa-siswa di dalam kelas untuk penggunaan waktu dan usaha yang

lebih efektif.

10. Menempatkan siswa ke dalam kelas atau kelompok kegiatan tertentu, seperti layanan-

layanan penempatan.

Berikut ini disajikan salah satu model Buku Data Pribadi Siswa yang dapat digunakan

di sekolah dasar.

BUKU DATA PRIBADI MURID
(CUMMULATIVE RECORD)

……………………………………………………………………………..…...
A. IDENTITAS MURID

Nama lengkap : ……………………………………………….
Jenis kelamin : ……………………………………………….
Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………….
Alamat sekarang : ……………………………………………….
Perubahan alamat : ……………………………………………….
Alamat di waktu libur : ……………………………………………….
Agama : ……………………………………………….
Suku : ……………………………………………….
Anak yang ke : ……………………………………………….
Nomor Buku Pokok : ……………………………………………….

Keterangan lain :

1. Tinggal sekarang bersama : ……………………………………………….
2. Bahasa ibu ang dipergunakan : ……………………………………………….
3. Mulai diterima di sekolah ini di kelas…………………Tanggal : …………………………

B. IDENTITAS ORANG TUA
1. Orang tua

Nama ayah : ……………………………………….
Agama : ……………………………………….
Suku : ……………………………………….
Pendidikan tertinggi : ……………………..………………….
Pekerjaan : ……………………..………………….
Alamat pekerjaan/No.Telp : ……………………………………….
Alamat rumah/No.Telp : ……………………………………….
Perubahan alamat : ……………………………………….

Nama ibu : ………………..……………………….
Tahun lahir : ……………………………………….
Agama : ……………………………………….
Suku : ……………………………………….
Pendidikan tertinggi : ……………………………………….
Pekerjaan : ……………………………………….
Alamat pekerjaan/No.Telp : ……………………………………….
Alamat rumah/No.Telp : ……………………………………….
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Perubahan alamat : ……………………………………….

2. Wali
Nama wali : ……………………………………….
Tahun lahir : ……………………………………….
Agama : ……………………………………….
Suku : ……………………………………….
Pendidikan tertinggi : ……………………………………….
Pekerjaan : ……………………………………….
Alamat pekerjaan/No.Telp : ……………………………………….
Alamat rumah/No. Telp : ……………………………………….
Hubungan keluarga : ……………………………………….

C. JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1. Jumlah/Susunan Saudara Kandung

No. Nama L/P Umur Pendidikan Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(pada kolom keterangan ditulis: masih sekolah, sudah bekerja atau menganggur).

2. Jumlah/Susunan Saudara Tiri/Angkat
No. Nama L/P Umur Pendidikan Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(pada kolom keterangan ditulis: masih sekolah, sudah bekerja atau menganggur).

3. Jumlah/Susunan yang lain atau yang menumpang
No. Nama L/P Umur Pendidikan Keterangan
1.
2.
3.

(pada kolom keterangan ditulis: masih sekolah, sudah bekerja atau menganggur).

D. RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Kemajuan Akademik

No. Tahun Nama Sekolah Kelas Keterangan

2. Kemajuan Akademik Lainnya
No. Jenis Sekolah/

Kursus
Lama Pendidikan Jenis prestasi/Ijazah

Yang dicapai/diperoleh
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E. CITA-CITA PENDIDIKAN
No. Tahun Jenis pendidikan

Yang dicita-citakan
Alasan

F. CITA-CITA PEKERJAAN/JABATAN
No. Tahun Kelas Jenis pekerjaan/jabatan yang

dicita-citakan
Alasan

G. JENIS TES YANG PERNAH DIIKUTI
No. Jenis Tes Tgl. Tes Umur Grade Keterangan

a. Tes Intelegensi
Tgl. Tes Nama tes Kelas IQ Total IQ Verbal IQ Non-

Verbal
Keterangan/Saran

b. Tes Bakat
Tgl. Tes Nama tes Kelas Hasil Keterangan dan saran

c. Tes Sikap
Tgl. Tes Nama tes Kelas Hasil Keterangan dan saran

d. Tes Minat
Tgl. Tes Nama tes Kelas Hasil Keterangan dan saran

e. Tes Kepribadian
Tgl. Tes Nama tes Kelas Hasil Keterangan dan saran



Bimbingan dan Konseling SD | 63Badarudin, S.Pd.

H. PERKEMBANGAN DAN KEADAAN KESEHATAN JASMANI
a. Perkembangan Jasmani

No. Tahun/kelas Berat badan pada Tinggi badan pada
1 Tgl._____________________

______________________kg.
Tgl._____________________
______________________cm.

2 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

3 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

4 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

5 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

6 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

7 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

8 Tgl._____________________
______________________kg.

Tgl._____________________
______________________cm.

b. Keadaan Kesehatan Jasmani
Tahun/Semester Pendengaran Gigi Mata THT Keterangan

c. Penyakit Berat/Kecelakaan yang Pernah Diderita
No. Tanggal/tahun Nama

Penyakit
Kecelakaan
menderita

Lamanya keterangan

Catatan:
1. Lahir biasa/belum waktunya/berkelainan _________________________
2. Dokter yang biasa yang merawat ________________________________

Alamatnya __________________________________________________
3. Pernah diprotes pada tahun ____________________________________

I. PERKEMBANGAN SOSIAL
No. Jenis Keaktifan Tujuan Peranan Keterangan
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BAB IV

LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR

A. Latar Belakang

Kemajuan berpikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya, telah mendorong

terjadinya globalisasi. Situasi global membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka

peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak

positif dari kondisi global telah mendorong manusia untuk terus berpikir, meningkatkan

kemampuan, dan tidak puas tehadap apa yang dicapainya pada saat ini. Adapaun dampak

negative dari globalisasi tersebut adalah (1) keresahan hidup dikalangan masyarakat yang

semakin meningkat karena banyaknya konflik, stress, kecemasan dan frustasi; (2) adanya

kecenderungan pelanggaran disiplin, kolusi, korupsi makin sulit diterapkannya ukuran baik-

jahat serta benar-salah secara lugas; (3) adanya ambisi kelompok yang dapat menimbulkan

konflik, tidak saja konflik psikis, tetapi juga konflik fisik; dan (4) pelarian dari masalah

melalui jalan pintas yang bersifat sementara juga adiktif, seperti penggunaan obat-obat

terlarang.

Untuk menangkal dan membatasi masalah tersebut perlu dipersiapkan insan dan

sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Manusia Indonesia yang bermutu, yaitu

manusia yang harmonis lahir batin, sehat jasmani dan rohan, bermoral, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi secara professional, serta dinamis dan kreatif. Hal ini sesuai visi

dan misi pendidikan nasional.

Pendukung utama bagi terciptanya sasaran pembangunan manusia Indonesia

yangbermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak cukup

dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus didukung oleh

peningkatan profesionalitas dan system manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan

kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil

keputusan demi pencapaian cita-citanya.

Kemampuan seperti itu tidak hanya menyangkut aspek akademis, tetapi juga

menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan intelektual, dan system nilai.

Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu di lingkungan pendidikan haruslah merupakan

pendidikan yang seimbang, tidakhanya mampu menghantarkan peserta didik pada pencapaian

standar kemampuan profeisonal dan akademis, tetapi juga mampu membuat perkembangan

diri yang sehat dan produktif. Para peserta didik di lingkungan pendidikan umumnya adalah

orang-orang yang sedang mengalami proses perkembangan yang memiliki karakteristik,
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kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhinya. Pencapaian standar

kemampuan professional/akademis dan tugas-tugas perkembangan peserta didik, memerlukan

kerjasama yang harmonis antara pengelola dan pelaksana manajemen pendidikan, pengajaran,

dan bimbingan sebabketiganya merupakan bidang-bidang utama dalam pencapaian tujuan

pendidikan.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

a. Menjelaskan pengertian layanan bimbingan belajar

b. Menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis masalah belajar yang umum dialami oleh

murid di dalam kelas

c. Menjelaskan cara-cara mengenali murid-murid yang mengalami masalah belajar

d. Menjelaskan cara-cara mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah belajar pada

murid

e. Menjelaskan cara-cara membantu murid mengatasi masalah-masalah yang dialaminya

dalam belajar

C. Pengertian Layanan Bimbingan Belajar

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan belajar

terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan belajar. Banyak definisi tentang

belajar yang telah dirumuskan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. “Belajar adalah proses tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui

praktek dan latihan” (Garry & Kingsley, 1970:15)

2. “Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau kemampuan

yang merupakan hasil dari pengalaman” (Vanderzanden dan Pace, 1984)

3. “Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, dimana

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan berdasarkan atas kecenderungan

tanggapan bawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya:

kelelahan, pengaruh obat-obatan, dan sebagainya)” (Hilgard dan Bower, 1975)

Prayitno (1985) mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai

adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu

dihilangkan. menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan

yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan “Belajar ialah sesuatu

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya”.

Menurut Gagne (1984: 77) bahwa “belajar adalah suatu proses dimana suatu

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”. Dari definisi masalah dan belajar

maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut :“Masalah belajar

adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan”.

Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya yaitu berupa kelemahan-

kelemahan dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi

dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja

dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Dalam

interaksi belajar mengajar siswa merupakan kunci utama keberhasilan belajar selama proses

belajar yang dilakukan.

Proses belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar, walaupun

masing-masing ahli mengemukakan rumusan yang berbeda sesuai dengan penekanan-

penekanan dan penonjolan-penonjolannya masing-masing, tetapi rupanya ada semacam

kesamaan pendapat dikalangan para ahli sendiri bahwa belajar adalah proses perubahan

tingkah laku. Menurut pengertian ini seseorang dikatakan telah belajar apabila dia telah dapat

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya.

Perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi dirumuskan dalam bentuk tujuan atau

sasaran belajar. Misalnya, setelah mempelajari mata kuliah Bimbingan dan Konseling,

mahasiswa dapat menjeleskan pengertian bimbingan dan konseling, dapat melaknsanakan

bimbingan dan konseling dan sebagainya. Namun demikian, tidak semua murid dapat

mencapai tujuan atau sasaran belajar itu dengan cepat dan tepat sehingga memerlukan tugas-

tugas khusus yang terencana.

Murid-murid seperti ini perlu diberikan bantuan atau pertolongan yang disebut

layanan bimbingan belajar. Dengan titik bertolak dari uraian diatas maka yang dimaksud

dengan layanan bimbingan belajar ialah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu

(murid) untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dlam belajar, agar setelah

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki masing-masing.
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Pelaksanaan layanan bimbingan belajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

Langkah 1 Menentukan murid yang menagalami masalah belajar.

Langkah 2 Mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah belajar.

Langkah 3 Membantu murid mengatasi masalah yang dialaminya dalam belajar.

Langkah 4 Melaksanakan penilaian untuk menentukan sejauh mana layanan bantuan

yang telah diberikan mencapai hasil yang diharapkan.

Langkah 5 Melaksanakan usaha-usaha tindak lanjut dari layanan-layanan sebelumnya.

Di dalam bagian ini hanya akan dibicarakan langkah 1 sampai langkah 3. Mengenai

langkah 4 dan 5 akan di bahas pada kelompok atau bab yang lain.

Layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi sangat penting karena layanan ini

diperlukan bagi pengembangan intelektual siswa. Dengan adanya layanan ini, siswa

diharapkan mengetahui arah dan tujuan pengembangan dirinya, dan dapat secara bijaksana

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pentingnya layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi bagi pihak-pihak yang

bersangkutan yaitu :

1. Kepala sekolah

Menambah informasi sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan sekolah

yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan penyuluhan di

sekolah. Di samping itu dapat juga digunakan sebagai pertimbangan dalam memonitor

keadaan siswa, kemampuan gurunya dalam memberikan layanan bimbingan.

2. Wali Kelas

Dapat memberikan informasi sebagai masukan untuk membantu siswa dalam

memecahkan kesulitan belajar. Wali kelas juga dapat memberikan alternatif terbaik dalam

meningkatkan prestasi belajarnya.

3. Guru bidang studi

Untuk mengetahui prestasi dan kesulitan yang dihadapi siswa terhadap mata pelajaran

yang diajarkan, sehingga guru mata pelajaran dapat memberikan pengarahan dan pembinaan

terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar dan membantu memecahkan masalah siswa

yang dihadapi sesuai dengan bakat dan minat siswa.

4. Siswa kasus

Membantu siswa dalam mengenal diri sendiri, memahami dirinya, menerima dirinya,

menentukan arah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan yang diharapkannya
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sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya untuk menunjang tercapainya prestasi

belajar sehingga pencapaian cita-citanya dijalani dengan mudah.

5. Orang tua siswa

Membantu orang tua dalam memahami serta mengerti keberadaan dan keadaan

anaknya sehingga dapat lebih mencurahkan perhatian demi perkembangkan anaknya secara

optimal serta dapat mendorong, membimbing dan mengarahkan anaknya dalam mengambil

langkah-langkah yang sesuai.

D. Masalah Belajar

Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan

menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan

keadaan dirinya yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan dapat juga

berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah

belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi

juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Dari pengertian masalah belajar di

atas maka jenis-jenis masalah belajar si Sekolah Dasar dapat dikelompokkan kepada murid-

murid yang mengalami.

1. Keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelegensi

yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal.

2. Kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang

cukup tinggi atau memilki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas

khusus untukmemenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi.

3. Sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memilki bakat akademik yang

kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau

pengajaran khusus.

4. Penempatan kelas yaitu murid-murid yang umur, kemampuan,ukuran dan minat-minat

sosial yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kelas yang ditempatinya

5. Kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar,

mereka seolah-olah tampak jera dan malas.

6. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya tau

perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-

nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal

yang tidak diketahui dan sebagainya.
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7. Sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit

dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilanggan sebagian besar kegiatan

belajarnya.

Pada garis besarnya faktor-faktor timbulnya masalah belajar pada murid dapat

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Faktor-faktor internal (faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri), antara lain:

a. Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara,

gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun.

b. Ketidakseimbangan mental (adanya gangguan dalam fungsi mental), seperti

menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasan cenderung kurang.

c. Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyusuaikan diri

(maladjusment), tercekam rasa takut, benci dan antipati, serta ketidak matangan emosi.

d. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, seperti kurang

perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah malas dalam belajar, dan sering bolos

atau tidak mengikuti pelajaran.

2. Faktor-faktor eksternal (faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu), yaitu berasal

dari:

a. Sekolah, antara lain:

1) Sifat kurikulum yang kurang fleksibel

2) Terlalu berat beban belajar (murid) dan untuk mengajar (guru)

3) Metode mengajar yang kurang memadai

4) Kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar.

b. Keluarga (rumah), antara lain:

1) Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis

2) Sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya

3) Keadaan ekonomi.

Tujuan bimbingan belajar antara lain :

1. Pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas dalam

ketrampilan serta dalam bersikap terhadap guru.

2. Menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri atau kelompok.

3. Mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya di

lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan

pengembangan pribadi.
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E. Penentuan Murid-Murid Yang Mengalami masalah Belajar

Sesuai dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, maka yang pertama dan paling

awal harusdilakukan dalam rangkaian kegiatan layanan bimbingan belajar adalah menentukan

siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar. Penentuan siapa murid yang mengalami

masalah dalam belajar. Penentuan siapa murid yang mengalami masalah belajar dapat

dilakukan dengan menggunakan prosedur berikut ini.

1. Penilaian Hasil Belajar

Guru diharapkan melaksanakan penilaian hasil belajar secara berkesinambungan.

Salah satu tujuan dari penelitian hasil belajar adalah untuk mengetahui sejauh mana murid

telah mencapai hasil belajar yang direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini ada dua jenis

acuan yang digunakan yaitu (1) Penilaian Acuan Patokan (PAP), dan (2) Penilaian Acuan

Norma (PAN).

a. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Menurut penilaian yang menggunakan acuan patokan, arah atau sasaran apa yang

harus dicapai murid dalam belajar ditentukan oleh tujuan-tujuan yang telah dietapkan

sebelumnya, yang disebut Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Intruksional Khusus

(TIK). Istilah tujuan intruksional khusus kadang-kadang disebut juga sasaran belajar.

Menurut penilaian acuan ini, murid dikatakan telah mencapai hasil belajar

sebagaimana yang diharapkan apabila hasil belajar sebagaimana yang diharapkan apabila

telah menguasai bahan-bahan belajar sesuai dengan patokan yang ditetapkan yang ditetapkan.

Patokan ini dinyatakan dalam bentuk persentase minimal, misalnya 75%, 80%, 90% dan

sebagainya. Memang tidak ada ketentuan yang pasti tentang batas persentase minimal yang

harus digunakan. Biasanya ditetapkan atas dasar kesepakatan dari para perencana pendidikan

dan pengajaran di sekolah.

Dengan menggunakan batas presentase minimal itu, guru dapat menentukan mana

murid yang telah menguasai bahan belajar dan mana yang belum. Murid-murid yang belum

menguasai bahan belajar digolongkan sebagai murid yang mengalami masalah dalam belajar.

b. Penilaian Acuan Norma (PAN)

Pelaksanaan penilaian yang menggunakan acuan norma didasarkan atas anggapan

bahwa setelah sekelompok murid mengikuti kegiatan belajar, maka tingkat keberhasilan

mereka akan menyebar dalam bentuk kurva norma beriku ini :
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Gambar 4.1. Kurva Hasil Belajar

Sebagian besar (68%) dari murid itu akan memperoleh hasil belajar sedang (S);

sebagian kecil yaitu 13,5% memperoleh hasil belajar baik (B) dan 13,5% lagi kurang (K).

Selebihnya berada pada kedua ujung kurva, yaitu +2,5% memperoleh hasil belajar baik sekali

(BS), dan 2,5% lagi kurang sekali (KS).

Dengan menggunakan penilaian acuan ini, guru dapat menentukan siapa murid yang

paling pandai, kurang pandai, atau paling tidak pandai dibandingkan dengan teman-teman

sekelompoknya. Selanjutnya berdasarkan atas pemahaman itu guru dapat memanfaatkannya

untuk kepentingan bimbingan dan konseling, baik untuk layanan bimbingan belajar maupun

untuk layanan bimbingan lainnya.

2. Pemanfaatan Hasil Tes Intelegensi

Belajar dipengaruhi oleh intelegensi atau kemampuan dasar. Semakin tinggi

kemampuan dasar semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh.

140 - ke atas - Sangat tinggi

120 - 139 - Tinggi

110 - 119 - Di atas biasa

100 - 109 - Biasa/sedang

90 - 99 - Di bawah biasa

80 - 89 - Rendah

Di bawah 79 - Sangat rendah
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Tinggi rendahnya tingkat kemampuan dasar itu biasanya diukur dengan tes

kemampuan dasar yang sudah baku (Standarized). Berapa tes yang sering digunakan untuk

mengukur tingkatkemampuan dasar murid sekolah dasar antara lain adalah Draw a Man Test

(DMT), Colour ProgessiveMatrices Test (CPM), Wechsler Intelligence Scale for Children

(WISC), dan Standford Binet Intelligance Scale (SBIS). Hasil tes ini disimpandi dalam Buku

Data Pribadi Murid untuk selanjutnya digunakan dalam rangka pelaksanaan layanan

bimbingan dan konseling umumnya dan layann murid yang bimbingan belajar khususnya.

Hasil belajar yang dicapai murid seyogyanya dapat mencerminkan kemampuan dasar

yang dimilikinya. Murid yang tingkat kemampuan dasarnya tinggi diharapkan memperoleh

hasil belajar yang tinggi pula. Dengan membandingkan tingkat kemampuan dasar yang

dimiliki oleh masing-masing murid dengan hasil belajarnya, guru dapat mengetahui apakah

murid yang bersangkutan telah mencapai hasilbelajar yang optimal apa belum. Murid-murid

yang hasil belajarnya lebih rendah dari tingkat kemampuan dasar yang dimilikinya

digolongkan sebagai murid yang bermasalah dan perlu mendapat bantuan khusus melalui

layanan bimbingan belajar.

3. Pengamatan (Observasi)

Dibandingkan dengan guru sekolah menengah, maka guru sekolah dasar menempati

kedudukan yang menguntungkan dalam mengamati keadaan murid sehari-hari. Dia

diserahkan tugas untuk memegang dan mengajarkan sebagian besar mata pelajaran yang ada

pada sebuah kelas tertentu. Setiap hari mulai dari jam pertama sampai dengan jam pelajaran

terakhir guru selalu berhadapan dengan murid yang sama. Kedudukan yang demikian itu

memungkinkan dia dapat mengamati keadaan masing-masing murid secara lebih mendalam.

Dia dapat mengetahui secara pasti siapa muridnya yang sering datang terlambat ke sekolah,

siapa murid yang kebiasaan dan kebiasaannya buruk dalam belajar, dan sebagainya.

Berdasarkan pengenalan yang mendalam itu, guru hendaknya dapat pulamemanfaatkan

peluang itu untuk usaha bimbingan dan konseling umumnya, dan layanan bimbingan belajar

pada khususnya.

F. Pengungkapan Sebab-Sebab Masalah Belajar

Setelah guru mengetahui siapa murid yang bermasalahdalam belajar dan apa jenis

masalah yang dialaminya, selanjutnya guru perlu mengungkapkan mengapa masalah itu

terjadi. Usaha yang didasarkan pada anggapan bahwa guru tidak dapat mengambil keputusan

yang bijaksana tentang bagaimana membantu mengatasi masalah yang dialami oleh murid

dalam belajar, jika guru itu sendiri tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa masalah
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yang sesungguhnya dan mengapa masalah itu terjadi. Misalnya, jika masalah belajar yang

dialami seorang murid menyangkut kesulitan membaca yang disebabkan penglihatan jauh,

maka guru tidak dapat membantu murid tersebut hanya dengan menyediakan jam tambahan

untuk latihan membaca, ataupun dengan menyuruh murid dengan rajin belajar di rumah.

Dalam rangka mengungkapkan sebab- sebab terjadinya masalah yang dialami siswa ada dua

tahap yang dilalui, yaitu: (1) tahap menentukan letak (lokasi) masalah, dan (2) tahap

memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah belajar (Koestoer P. Dan A. Hadisaputro,

1978).

Tahap penentuan letak masalah merupakan tahap penentuan dimana sebenarnya

masalah itu terjadi. Dalam tahap ini perlu dilacak bagian-bagian mana dari tujuan-tujuan

pengajaran yang belum dikuasai oleh murid. Tujuan itu tidak hanya mengenai tujuan-tujuan

formal saja, tetapi juga tujuan-tujuan informal yaitu tujuan-tujuan yang ada di pikiran guru.

Setiap mata pelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu merupakan

tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah murid melaksanakan kegiatan belajar.\

Setelah guru mengetahui letak masalah yang sesungguhnya, guru dapat melaksanakan

tahap berikitnya, yaitu memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah yang dialami oleh

murid dalam belajar. Guru sukar menentukan sebab-sebab terjadinya masalah yang

sesungguhnya karena masalah belajar itu sangat kompleks. Hal ini mengandung pengertian

bahwa :

1. Masalah belajar dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar

yang sama dialami oleh 2 orang murid atau lebih, belum tentu disebabkan oleh faktor yang

sama.

2. Dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Seringkali suatu kondisi yang

sama dimiliki oleh seorang murid atau lebih menimbulkan masalah yang berlainan pada

masing-masing individu.

3. Sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

Kadang-kadang masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tidak timbul dari satu sebab saja,

melainkan dapat timbul dari berbagai sebab yang saling berhubungan antara yang satu

dengan yang lain.

Pada dasarnya masalah belajar itu dapat terjadi oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari murid itu sendiri

a. Tingkat kecerdasan rendah

Tidak diragukan lagi bahwa taraf kecerdasan atau kemampuan dasar merupakan salah

satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemampuan dasar yang tinggi pada seseorang anak
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memungkinkannya dapat menggunakan pikirannya untuk belajar dan memecahkan persoalan-

persoalan baru secara tepat, cepat, dan berhasil. Sebaliknya, tingkat kemampuan dasar yang

rendah dapat mengakibatkan murid mengalami kesulitan dalam belajar.

b. Kesehatan sering terganggu

Belajar tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga jasmaniah. Badan yang sering

sakit-sakitan, kurang vitamin, dan kurang gizi, dapat membuat seseorang tidak berdaya, tidak

bersemangat, dan tidak memiliki kemampuan dalam belajar. Apabila seseorang tidak

bersemangatdan tidak memiliki kemampuan dalam belajar, maka besar kemungkinan orang

yang bersangkutan tidak dapat mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan.

c. Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik

Penglihatan dan pendengaran merupakan alat indera yang terpenting untuk belajar.

Apabila mekanisme mata atau telinga kurang berfungsi, maka tanggapan yang disampaikan

oleh dunia luar, umpamanya dari guru, tidak mungkin dapat diterima oleh orang yang

bersangkutan. Oleh sebab itu, murid tidak dapat menerima dan memahami bahan-bahan

pelajaran, baik yang disampaikan oleh guru maupun melalui buku-buku bacaan.

d. Gangguan alat perseptual

Setelah sesuatu pesan diterima oleh mata dan telinga, langkah berikutnya dalam proses

belajar adalah mengirimkan pesan itu ke otak, sehingga pesan itu dapat ditafsirkan. Langkah

itu disebut persepsi (koestir P.dan A. Hadisaputro, 1978). Apa yang sebenarnya dalam

persepsi adalah proses pengolahan tanggapan baru (yang diterima melalui indera) dengan

pertolongan ini akan menghasilkan dan memberikan arti atau makna tertentu kepada

tanggapan yang diterima. Tetapi, persepsi itu bisa juga salah, kalau ada gangguan-gangguan

pada alat perseptual.

e. Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik

Kegagalan belajar tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat kecerdasan rendahatau

karena faktor-faktor kesehatan, tetapi juga dapat disebabkan karena tidak menguasai cara-cara

belajar yang baik. Ternyata terdapat hubungan yang berarti antara cara-cara belajar yang

diterapkan dengan hasil belajar yang dicapai (rosmawati, 1983). Ini berarti bahwa murid yang

cara-cara belajarnya lebih baik cenderung memperoleh hasil yang lebih baik pula,dan

demikian juga sebaliknya. Untuk memungkinkan murid dapat menerapkan cara-cara belajar

yang baik, sejak dini murid hendaklah diperkenalkan dan dibiasakan menerapkan cara-cara

belajar yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah.
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2. Faktor-Faktor yang Bersumber dari Lingkungan Keluarga

a. Kemampuan ekonomi orang tua kurang memadia

Hasil belajar yang baik tidak dapat diperoleh hanya dengan menghandalkan

keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru didepan kelas, tetapi membutuhkan juga alat-

alat yang memadai seperti buku tulis, pensil, pena, peta, dan terlebih lagi buku bacaan.

Sebagian besar alat-alat pelajaran itu harus disediakan sendiri oleh murid-murid yang

bersangkutan. Bagi orang tua yang keadaan ekonominya kurang memadai sudah barang tentu

tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya itu secara memuaskan.Apabila keadaan

ini terjadi pada orang tua murid, maka murid yang bersangkutan akan menanggung resiko-

resiko yang memang tidak diharapkan.

b. Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya

Pendidikan tidak hanya berlangsung disekolah tetapi juga didalam

keluarga.Sayangnya, masih banyak orangtua yang beranggapan bahwa tugas mendidik

hanyalah tugas sekolah saja. Para orang tua seperti itu menganggap bahwa tugas orang tua

tidak lebih dari sekedar mencukupi kebutuhan lahir anak seperti makan, minum, pakaian san

alat-alat pelajaran serta kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat kebendaan. Oleh sebab itu,

para orang tua yang seperti itu selalu sibuk dengan pekerjaan mereka sejak pagi sampai sore,

bahkan ada juga yang sampai malam untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka

tidak memiliki waktu lagi untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya belajar dan

bermain.

c. Harapan orang tua terlalu tinggi terhadap anak

Disamping adanya orang tua yang kurang meemperhatikan dan mengawasi anak-

anaknya, terdapat pula orang tua yang memiliki pengharapan yang sangat tinggi terhadap

anak-anaknya. Mereka memaksa anak-anak untuk selalu rajin belajar dan memperoleh nilai

tinggi tanpa mempertimbangkan apakah anak memiliki kemampuan yang cukup memadai

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar dan memperoleh nilai tinggi. Bagi murid-

murid yang ditakdirkan tidak memiliki kemampuan yang cukup tinggi dengan sendirinya

akan merasakan tugas-tugas dan harapan-harapan itu sebagai suatu siksaan, dan pada

gilirannya dapat menimbilkan putus asa dan tak acuh lagi pada murid itu sendiri.

d. Orang tua pilih kasih terhadap anak

Keadan anak dalam suatu keluarga tidak selalu sama. Mereka dilahirkan dengan

membawa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada anak yang dilahirkan dengan

membawa potensi yang cukup tinggi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada anak yang

dilahirkan sesuai yang diharapkan, tetapi ada juga yang sebaliknya. Keadaan-keadaan ini
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rupanya tidak selalu diterima oleh sebagian orang tua sebagai suatu kenyataan. Ada orang tua

yang menolak anak yang keadaannya tidak sesuai yang mereka harapkan.penolakan ini

memang tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi dilakukan dalam bentuk pelakuan-

pelakuan tertentu.

e. Hubungan keluarga tidak harmonis

Orang tua merupakan tumpuan harapan anak-anak. Mereka mengharapkan pendidikan,

bimbingan, kasih sayang dari orang tua agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia

dewasa. Harapan-harapan itu hanya mungkin terwujud apabila dalam keluarga itu terdapat

hubungan yang harmonis antara yang satu dengan yang lain. Apabila di dalam suatu keluarga

terdapat hubungan yang tidak harmonis maka anak merasa tidak aman dan tidak dapat

memusatkan perhatiannya dalam belajar. Hal ini terjadi karena proses belajar memang

menuntut adanya ketenangan dan ketentraman di rumah.

3. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah dan Masyarakat

Masalah-masalah yang dialami murid dalam belajar tidak saja bersumber dari keadaan

rumah tangga atau keadaan murid, tetapi dapat juga bersumber dari sekolah atau lembaga

pendidikan itu sendiri. Kondisi-kondisi sekolah yang dapat menimbulkan masalah pada murid

antara lain adalah kurikulum kurang sesuai, guru kurang menguasai bahan pelajaran, metode

mengajar kurang sesuai, alat-alat dan media pengajaran kurang memadai.

G. Membantu Murid Mengatasi Masalah Belajar

Berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi murid dalam belajar, ada beberapa

hal yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain

1. Pengajaran perbaikan

Pengajaran perbaikan bentuk khusus dari pengajaran yang diberikan kepada seseorang

atau beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kekhususan dari

pengajaran ini terletak pada murid yang dilayani, bahan pelajaran, metode, dan media

penyampaiannya. Seperti setelah disinggung diatas, bahwa murid yang dilayani adalah murid-

murid yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Kesulitan-kesulitan itu dapat berupa

adanya bagian-bagian dari bahan pelajaran yang tidak dikuasai, kesalahan memahami kon

sep-konsep, dan sebagainya. Hal ini sekaligus dapat menjadi materi atau bahan dari

pengajaran perbaikan. Bahan ini dapat berfariasi antara seorang murid dengan murid lain.

Metode dan medianya juga berfariasi.

Kegiatan pokok dalam pengajaran perbaikan terletak pada usaha memperbaiki

kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada nurid yang
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berkenaan dengan mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Oleh sebab itu, guru tidak perlu

lagi banyak menggunakan metode ceramah atau metode diskusi dalam menyajikan bahan

pelajaran kepada murid. Guru juga tidak perlu lagi mengulang mengajarkan semua bahan

pelajaran yang sudah disampaikan. Pengajaran dipusatkan pada bahan-bahan pengajaran yang

belum dikuasai dengan baik oleh murid, dengan jalan memberikan penjelasan seperlunya,

mengadakan Tanya jawab, demontrasi, latihan, pemberian tugas dan evaluasi. Berkenaan

dengan hal ini,Bradfield (dalam Travers, 1970) menyarankan :

a. Berikan tugas-tugas singkat tentang hal-hal yang harus dikerjakan oleh murid dengan

mempertimbangkan juga penyelesaian tugas-tugas sebelumnya :

b. Pastikan bahwa murid pernah memahami secara baik tentang apa yang harus

dikerjakannya. Misalnya, dengan member tanda dengan pensil atau tinta berwarna pada

bagisn-bagian ysng harus dikerjakan:

c. Selang-selingilah waktu pertemuan dengan kegiatan-kegiatan lain, dengan secara

bertahap tingkatkan lama waktu pertemuan:

d. Hindari memberikan petunjuk secara panjang lebarr dan sukar dipahami murid.

e. Petunjuk-petunjuk mengerjakan tugas hendaklah diberikan bagian perbagian.

f. Murid hendaklah ditempatkan pada ruangan yang bebas dari pengaruh-pengaruh atau

perangsang-perangsang yang dapat menggangu pemusatan perhatiannya. Murid yang

sedang mengalami masalah belajar sukar memusatkan perhatiannya dalam waktu yang

cukup lama. Mereka sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada disekitarnya.

g. Berikan sebanyak mungkin dorongan agar murid mau menyelesaikan tugas-tugas yang

diberikan.

h. Jagalah agar suasana perasaan murid selalu dalam keadaan stabil dan tenang.

i. Hindarilah pemberian tugas-tugas yang terlalu berat dan usahakan menumbuhkan suatu

kecintaan untuk bekajar secara baik dan rapi serta mempunyai sikap positif dalam

bekerja.

2. Pengajaran pengayaan

Pengajaran pengayaan adalah suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada

murid-murid yang sangat cepat dalam belajar. Biasanya, murid-murid yang sangat cepat

dalam belajar dapat menguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan lebih cepat dari pada

teman-teman sekelas. Sehubungan dengan hal ini, suatu pertanyaan yang sering disampaikan

adalah: “Apakah murid yang sangat cepat dalam belajar juga disebut sebagai murid yang

bermasalah dalam belajar?”. Dilihat dari segi belajar yang dicapainya, murid seperti ini

memang tidak dapat digolongkan sebagai murid yang mengalami masalah dalam belajar, yang
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menjadi masalah adalah bagaimana agar hasil belajar yang dicapainya itu dapat lebih

ditingkatkan lagi, atau setidak-tidaknya bagaimana hasil belajar yang telah dicapai itu

dipertahankannya terus pada masa yang akan dating sehingga mereka benar-banar dia

mewujudkan perkembangannya secara optimal. Oleh sebab itu, kepada mereka perlu diberi

pengajaran pengayaan. Melalui pengajaran pengayaan murid memperoleh kesempatan untuk

memperluas dan memperdalam pengetahuan dan ketrampilannya dalam bidang yang

dipelajarinya.

Beberapa bentuk pengayaan yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan jalan

menugasi murid:

a. Membaca pokok/sub pokok bahasan yang lain yang bersifat perluasan atau pendalaman

dari pokok/atau sub pokok bahasan yang sedang dipelajari,

b. Melaksanakan kerja praktek atau percobaan-percobaan, dan

c. Mengerjakan soal-soal latihan.

3. Pembinaansikap dan Kebiasaan Belajar yang Baik

Sikap dn kebiasaan belajar Rosmawati (1983) dan Ali Yusuf (1984) menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang berarti antara sikap dan kebiasaan belajar yang baik

cenderung memperoleh hasil belajar yang baik, dan demikian sebaliknya. Sejalan dengan itu,

Prayitno (1973) menyatakan bahwa: “…. Cara belajar (yang meliputi berbagai kebiasaan dan

sikap dalam belajar) akan sangat mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Oleh sebab itu,

jika seseorang murid mendapat nilai yang kurang memuaskan dalam belajar, salah satu factor

penting yang perlu diperiksa adalah bagaimana cara belajar yang ditemouh.”

Dengan berpedoman pada uraian di atas, maka sikap dan kebiasaan belajar itu

memegang peranan penting. Murid perlu memiliki dan menerapkan sikap dan kebiasaan

belajar yang baik dalam belajar untuk dapat mewujudkan kemampuan-kemampuan dasar

yang tinggi saja bukanlah satu-satunya jaminan bagi murid untuk berhasil dalam belajar tetapi

perlu ditunjang oleh penerapan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

Sikap dan kebiasaan belajar itu tidak dibwa sejak lahir atau diturunkan dari kedua

orang tua melainkan terbentuk dari hasil interaksi dengan dunia luar, dipelajari dan dilatihkan

serta diterapkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan sikap dan

kebiasaan belajar yang baik harus dilaksanakan sejak anak memasuki sekolah dasar dan

dilanjutkan terus dalam kehidupan anak sehari-hari, baik disekolah maupun di rumah.

Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menumbuh-kembangkan sikap dan

kebiasaan belajar yang baik dari diri murid adalah:
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a. Membantu murid menyusun rencana belajar yang baik. Rencana ini memuat pokok dan

sub pokok bahasan yang akan dipelajari, tujuan yang akan dicapai, cara-cara mempelajari

bahan-bahan yang bersangkutan, alat-alat yang diperlukan dan cara-vara memeriksa atau

mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai.

b. Membantu murid mengikuti kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Sebagian besar

kegiatan belajar-mengajar berlangsung di dalam kelas. Dalam hal ini, murid perlu

mengetahui apa yang harus dikerjakan sebelum mengikuti kegiatan belajar-mengajar,

bagaimana cara memahami dan mencatat keterangan-keterangan yang diberikan oleh

guru, dan apa pula yang harus dikerjakan setelah kegiatan belajar-mengajar berakhir

(setelah sampai di rumah).

c. Melatih murid membaca cepat. Kecepatan menunjuk kepada banyaknya kata-kata yang

tepat yang dapat dibaca dibacadalam waktu tertentu. Dengan membaca cepat,

kemungkinan murid memperoleh banyak informasi atau ilmu pengetahuan dari buku

sumber yang dibacanya.

d. Melatih murid untuk dapat mempelajari buku pelajaran secara efesien dan efektif. Salah

satu metode yang perlu dikuasai oleh murid adalah metode SQR3 (Survey, Question,

Read, Recite, Write, dan Review) yang dikembangkan oleh Francis P. Robinson (Dorothy

Keiter, 1975).

e. Menbiasakan murid mengerjakan tugas-tugas secara teratur, bersih dan rapi.

f. Membantu murid menyusun jadwal belajar dan mematuhi jadwal yang telah disusunnya.

Untuk ini diperlukan adanya pemantauan dan pengawasan yang berkesinambungan.

g. Membantu murid agar dapat berkembang secara wajar dan sehat. Misalnya, dengan

memindahkan tempat duduk murid yang dilakukan secara berkala, memberikan posisi

duduk murid (tidak terlalu membungkuk, jarak mata dan buku kurang lebih 30cm),

memeriksa kuku dan sebagainya,

h. Membantu murid mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, yang meliputi persiapan

mental, penguasaan bahan pelajaran, cara-cara menjawab soal ujian, dan segi-segi

administraktif penyelenggaraan ujian.

4. Meningkatkan Motivasi Murid untuk Belajar

Motivasi merupakan suatu usahayang disadari untuk menyerahkan, mengajarkan dan

menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. (Ngalim Purwanto, 1990:73)

Dalam belajar, motivasi memegang yang sangat penting dan menentukan pencapaian

tujuan belajar. Di sekolah sering kali ditemukan adanya murid-murid yang malas dalam
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belajar. Mereka tampak tidak bersemangat, suka membolos, meninggalkan jam pelajaran

tertentu, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Murid-

murid seperti ini tidak sewajarnya dibiarkan begitu saja, karena akan dapat mengurangi

efektivitas belajar murid itu sendiri. Akibat yang lebih jauh murid-murid itu tidak dapat

mencapai tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan yang diharapkan. Untuk murid yang seperti

itu hendaknya diupayakan agar senantiasa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar.

Meningkatkan motivasi disini berarti menggerakan murid untuk ingin belajar. Berkenaan

dengan hal ini, disamping memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang

efektif didalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, guru harus perlu :

a. Mempelajari hal-hal yang melatarbelakangi tingkah laku murid yang tidak mau belajar

b. Memberikan bantuan untuk meningkan motivasi belajar berdasarkan atas pemahaman

yang mendalam tentang latarbelakang tingkah laku murid itu, guru memberikan bantuan

untuk peningkatkan motivasi belajar.

c. Menyadarkan murid tentang adanya semacam kekurangan yang dimilikinya dengan

maksud agar ia merasakan adanya suatu kebutuhan untuk ingin belajar.

Di bawah ini dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk bangkitkan

motivasi murid-murid dalam belajar (Dorothy Keiter, 1975)

1) Tentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh murid dalam belajar, tujuan meliputi

tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang.

a) Tujuan jangka pendek merupakan tujuan-tujuanyang segera dapat dicapai. Tujuan ini

akan mendorong murid untuk mencapai tujuan berikutnya.

b) Tujuan jangka menengah merupakan tujuan sementara yang dapat dicapai. Seringkali,

tujuan ini menjadi langkah yang diperlukan sebelum dapat melangkah ketujuan

selanjutnya.

c) Tujuan jangka panjang merupakan tujuan akhir yang akan dicapai murid dalam belajar.

Misalnya, menjadi supir, dokter, dan sebagainya, tujuan-tujuan yang ditetapkan haruslah

realistis sesuai dengan kemampuan murid untuk mencapainya.

2) Usahakanlah menimbulkan minat agar mau untuk mempelajari mata pelajaran yang

bersangkutan. Setiap mata pelajaran memiliki nilai praktis dan nilai social. Nilai praktis

adalah nilai yang segera kelihatan. Misalnya, pengetahuan tentang ilmu hitung untuk

berbelanja ditoko. Nilai social merupakan nilai yang bermanfaat untuk kehidupan social.

Misalnya cara memainkan beberapa permainan.

3) Ikutsertakanlah semua aspek kehidupan anak sebagai sumber belajar. Seluruh lingkungan

dan pengalaman hidup dapat menjadi alat dan sumber belajar. Belajar berhitung tidak
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hanya terbatas pada buku teks saja, tetapi dapat juga menggunakan situasi nyata yang

dilihat anak dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya kesebelasan sepak bola.

4) Hubungkanlah hal-hal yang dipelajari dengan kehidupan murid. Membaca didalam kelas

hanyalah sebagai latihan untuk membaca diluar kelas dan didalam kehidupan orang

dewasa. Penemuan ilmiah penting karena akan mempengaruhi kehidupan (social-

ekonomis) individu, masyarakat, bangsa, dan Negara.

5) Perbanyaklah hal-hal yang menarik perhatian murid, tetapi jangan berhenti di situ.

Tunjukanlah bahwa ada saling ketergantungan antara hal-hal yang disukai dengan hal-hal

yang tidak disukainya.

6) Tunjukanlah kepada murid-murid apa yang dapat mereka harapkan untuk dicapai. Belajar

merupakan tanggung jawab individu. Tidak ada orang yang dapat belajar untuk orang

lain, dalam arti murid hanya dapat mencapai perubahan kalau dia sendiri yang berusaha

belajar (bukan hanya karena guru).

7) Doronglah murid untuk menggunakan informasi yang dimilikinya. Berikanlah pujian

kepad murid setiap kali dia mencapai kemajuan.

H. Rangkuman

Layanan bimbingan belajar adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada

individu (murid) untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam belajar, agar

setelahmelaksanakan kegiatan belajar-mengajar mereka dapat mencapai hasil belajar yang

lebih baik sesuai dengan kemampuan, bakat, minat yang dimiliki masing-masing.

Pada dasarnya masalah belajar dapat digolongkan antara lain :

1. Sangat cepat dalam belajar

2. Keterlambatan akademik

3. Lambat belajar

4. Penempatan kelas

5. Kurang moti dalam belajar

6. Sikap dan kebiasaan buruk dalam belajar

7. Kehadiran disekolah

Penentuan murid yang mengalami masalah belajar :

1. Penilaian hasil belajar

a. Penilaian acuan patokan (PAP)

b. Penilaian acuan norma (PAN)

2. Pemanfaatan hasil tes intelegensi
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3. Pengamatan / observasi

Pengungkapan sebab masalah belajar :

1. Faktor yang bersumber dari murid itu sendiri

2. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga

3. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah dan masyarakat

Membantu murid mengatasi masalah belajar:

1. Pengajaran perbaikan

2. Pengajaran pengayaan

3. Pembinaan sikap dan kebiasaan belajar yang baik

4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar
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BAB V

PELAYANAN KASUS/MASALAH MURID SEKOLAH DASAR

A. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Mengemukakan ciri-ciri dari masalah murid sekolah dasar

2. Menyebutkan jenis-jenis masalah murid sekolah dasar

3. Memberikan contoh analisis usaha penanganan masalah murid sekolah dasar

4. Memberikan contoh penanganan kasus murid sekolah dasar

5. Menjelaskan perlunya pelayanan lanjutan dalam penanganan masalah musid sekolah dasar

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Masalah Murid Sekolah Dasar

1. Pengertian Masalah

Banyak ahli mengemukakan tentang pengertian masalah. Ada yang melihat masalah

sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ada yang melihatnya sebagai tidak

terpanuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang

tidak mengenakan. Prayitno (1985) mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak

disukai adanya, menimbulkan keslitan bagi diri sendiri dan atau orang lain dan ingin atau

perlu dihilangkan.

Setiap masalah yang dialami seseorang biasanya mengandung satu atau lebih ciri di

atas. Untuk mendalami hal tersebut kita dapat melihat diri sendiri sebagai contoh. Adakah

sesuatu hal, kejadian, suasana atau gejala yang tidak disukai adanya; yang dapat menimbulkan

kesulitan atau kerugian baik bagi diri sendiri ataupun orang lain; dan atau ingin dihilangkan?

Jika ada, maka hal itu dapat dikatakan sebagai ciri-ciri adanya masalah pada diri sendiri.

Masalah seperti di atas dapat terjadi pada diri siapa saja, termasuk murid sekolah dasar.

Masalah itu perlu diupayakan penunggulangannya.

2. Jenis-jenis Masalah Murid Sekolah Dasar

Jenis masalah yang dialami oleh murid sekolah dasar bisa bermacam-macam corak

dan ragamnya. Prayitno (1985) menyusun serangkaian masalah murid sekolah dasar

(terlampir). Masalah-masalah itu dikasifikasikan atas:

a. Masalah perkrmbangan jasmni dan kesehatan

b. Masalah keluarga dan rumah tangga

c. Masalah-masalah psikologisssss

d. Masalah-masalah sosial

e. Masalah kesulitn dalam belajar

f. Masalah motivasi dan pendidikan pada umumnya
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Sedangkan stouffer (1968:195) mengemukakan secara urut jenjang 50 jenis masalah

tingkah laku pada murid sekolah dasar. Urut jenjang tingkah laku yang dimaksudkan

didasarkan atas hasil penelitian terhadap 481 orang guru Sekolah Dasar di amerika Serikat,

yaitu:

1. Pencurian 26. Masturbasi

2. Kekejaman 27. Malas

3. Aktivitas hetero-seksual 28. Tidak ada perhatian

4. Sering bolos 29. Tidak rapi di kelas

5. Tertekan 30. Suka cemberut

6. Tidak sopan 31. Suka mengeritik

7. Merusak barang-barang sekolah 32. Pengecut

8. Tidak berpendirian 33. Mudah tersinggung

9. Suka berbohong 34. Tidak hati-hati

10. Tidak patuh 35. Pemalu

11. Membenci orang lain 36. Curiga

12. Mudah marah 37. Suka merokok

13. Suka mengasinhkan diri 38. Keras kepala

14. Bicara/menulis cabul 39. Tidak praktis

15. Sering murung 40. Mengucapkan kata-kata

16. Menyontek 41. Menarik perhatian orang lain

17. Egois 42. Suka jorok

18. Suka bertengkar 43. tegang

19. Menguasai orang lain 44. Lamban

20. Tidak berminat kerja 45. Berpkir tidak karuan

21. Lancang 46. Suka mengadu

22. Mudah meremehkan orang lain 47. Suka menyelidiki orang lain

23. Mudah dipengaruhi orang lain 48. Suka mengganggu orang lain

24. Penakut 49. Penghayal

25. Sering ngompol 50. Berbisik-bisik

Masalah di atas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Masalah-masalah penyesuaian tingkah laku; seperti pencurian, kekejaman, merokok dan

suka mengganggu.

b. Masalah-masalah emosional; seperti depresi, mudah marah, cemberut dan pengecut.

c. Masalah-masalah moral; seperti masturbasi, bicara porno dan tidak sopan.
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d. Masalah belajar; seperti bolos, menyontek, tidak ada perhatian dan lamban.

e. Masalah-masalah sosial kejiwaan; seperti membenci orang lain, menguasai orang lain,

mudah meremehkan orang lain, suka mencampuri urusan orang lain.

Selanjutnya Rice (dalam sheltzer dan Stone, 1974) mengklasifikasikan masalah-

masalah yang dialami murid sekolah dasar dalam enam kategori, yaitu:

a. Masalah-masalah emosional,yakni gelisah, aktivitas berlebih-lebihan, tidak matang,

murung

b. Kelemahan intelektual; seperti tidak dapat memusatkan perhatian dalam waktu yang

cukup lama, kemampuan rendah, lemah ingatan, syaraf penerimaan tidak berfungsi

sebagaimana mestinya, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam belajar, hasil belajar rendah.

Kekurangan kurang motif; termasuk kurang bersemangat, sikap tidak baik, frustasi dan

kurang minat dalam belajar.

c. Kerusakan moral; seperti pendusta, bicara porno, sembrono, mencuri, nilai-nilai belum

berkembang.

d. Sakit jasmaniah; meliputi sakit yang kronis, kesehatan buruk.

e. Kesalahansuaian sosial; meliputi tingkah laku anti sosial yang agresif, konflik keluarga,

pengasingan diri, tingkah laku kasar.

C. Penanganan Masalah Murid Sekolah Dasar

Masalah-masalah yang dialami murid sebagaimana dikemukakan di atas perlu segera

ditanggulangi agar tidak sampai berlarut-larut dirasakan oleh murid. Kegiatan penanganan

masalah ini akan berhasil dengan baik bila ditangani secara sistematis dan terencana. Untuk

dapat menangani masalah-maslah secara sistematis dan terencana, berbagai komponen yang

berhubungan dengan permasalahan tersebut perlu dianalisis. Dengan demikian, diperoleh

pengertian dan pemahaman yang menyeluruh yang berkenaan dengan aspek-aspek pelayanan

yang akan diberikan. Diantara komponen-komponen penanganan masalah yang perlu dikaji

adalah berkenaan dengan gambaran masalah, latar belakang, dan latar depan masalah, usaha

pencegahan, pemecahan, dan berbagai pihak yang perlu dilibatkan dalam penanganan

masalah itu. Berikut ini dijelaskan pokok-pokok yang perlu dipedomani untuk kegiatan

pengkajian tersebut.

1. Gambaran Masalah

Masalah yang dialami seseorang murid bersifat unik. Sesuatu masalah yang pada

mulanya diklasifikasikan sebagai masalah yang sama, tetapi bila diteliti lebih jauh masalah itu

sebenarnya belum tentu persis sama. Dua orang murid yang pada mulanya diperkirakan malas
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belajar misalnya, setelah diteliti lebih jauh ternyata gambarannya akan dapat berbeda. Anak

satu mungkin malas belajar setiap ada kegiatan perayaan. Sedangkan anak yang lain malas

belajar karena guru tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengemukakan

pendapat-pendapat yang dimilikinya. Untuk dapat memahami masalah apa sebenarnya yang

dialami seorang murid, guru terlebih dahulu perlu memberikan gambaran yang jelas tentang

masalah yang dialami murid yang bersangkutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memerikan masalah yang dialami murid dengan

menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan : (1) Tingkah laku apa saja yang

ditampilkan murid sewaktu mengalami masalah itu? (2) Kapan saja masalah itu dirasakannya

? (3) Dalam suasana apa saja masalah itu muncul ? dan (4) Di mana saja masalah itu

berlangsung? Guru perlu pula melakukan serangkaian kegiatan untuk dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan diatas, antara lain melakukan pengamatan terhadap tingkah laku

murid, melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak, dan meneliti berbagai dokumen

yang ada hubungannya dengan masalah murid.

2. Latar Belakang dan Latar Depan Masalah

Masalah yang dialami murid dapat ditinjau ke belakang atau ke depan sejak saat

masalah itu dirasakannya. Peninjauan ke belakang memberikan arah kepada penyebab dari

masalah tersebut, sedangkan tinjauan ke depan merupakan pengkajian tentang akibat-akibat

yang mungkin terjadi dari permasalahan itu.

Masalah yang dialami oleh murid tidak muncul begitu saja, tetapi dapat disebabkan

oleh berbagai faktor. Faktor penyebab timbulnya masalah dapat bersumber dari dalam diri

murid sendiri dan dapat juga dari luar dirinya. Faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya

dapat berupa keterbatasan kemampuan, keadaan minat dan perhatian serta motovasi individu.

Sedangkan faktor-faktor yang bersumber dari luar diri dapat berasal dari lingkungan keluarga,

seperti cara mendidik anak yang tidak tepat, keluarga yang tidak harmonis, tuntutan orang tua

yang terlalu besar pada anak, dan keadaan ekonomi keluargayang kurang menguntungkan.

Disamping faktor keluarga, lingkungan sekolah dapat juga menyebabkan timbulnya masalah

pada murid. Lingkungan sekolah yang dimaksudkan seperti, kurangnya sarana dan fasilitas

sekolah, kurikulum dan materi pelajaran yang kurang relevan dengan kebutuhan anak, metode

pengajaran guru yang kurang menarik minat anak, tata tertib dan peraturan sekolah yang tidak

tepat.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan komponen yang penting dalam melakukan analisis

masalah yang dialami murid .tanpa komponen ini guru tidak akan mungkin menguraikan
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gambaran masalah murid secara menyeluruh dan mendalam,termasuk menetapkan latar

belakang dan latar depan masalahnya .untuk dapat menguraikan gambaran masalah

,menentukan latar belakang dan latar depan masalah ,diperlukan data yang lengkap .data

murid murid dapat diperoleh secara lengkap apabila guru menyelenggarakan kegiatan

pengumpulan dan dengan menerapkan tekhnik tekhnik yang dikemukakan dalam bab III

secara tepat dan cermat.

4. Usaha Pencegahan

Komponen lain yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan analisis masalah murid

adalah bagaimana usaha yang dapat dilakukan bak oleh guru sekolah ,orang tua maupun

masyarakat sekitarnya,agar masalah (seperti yang digambarkan pada komponen pertama di

atas )tidak trjadi pada diri murid murid.Usaha pencegahan masalah sebenarnya terikat dengan

usaha pencegahan masalah sebenarnya terkait dengan usaha pembinaan sumber sumber yang

menyebabkan timbulnya masalah .jika semua pihak dapat menciptakan kondisi sehingga

berbagai sumber penyebab masalah itu tidak muncul ,maka dapat dipastikan murid murid

akan terhindar dari masalah yang dapat merugikan dirinya. Beberapa usaha yang dapat

dilakukan oleh guru untuk mencegah timbulnya masalah pada diri murid murid ,antara lain

adalah:

a. memberikan informasi pada murid dan orang tua tentang peraturan peraturan yang

berlaku di sekolah ;

b. menciptakan iklim belajar mengajar yang menyenangkan ;

c. memperhatikan perbedaan individu murid ;

d. menumbuhkan motivasi belajar yang kuat pada murid;

e. menyediakan alat dan fasilitas belajar yang memadai;

f. menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menarik perhatian murid ;

g. banyak melakukan pendekatan dengan murid di luar kelas secara akrab;

h. sering konsultasi dengan orang tua murid ;dan

i. menerapkan disiplin sekolah secara konsekuen.

5. Usaha Pemecahan Masalah

Kegiatan lain yang perlu dilaksanakan dalam analisis penanganan masalah yang

dialami murid adalah usaha usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu .bila

masalah itu bisa dapat teratasi ,dapat diperkirakan murid murid akan dapat belajar dengan

baik ,dan pada gilirannya segenap potensinya akan dapat berkembang dengan baik pula.

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mengatasi masalah murid adalah mengkaji

hal hal yang menyebabkan masalah tersebut timbul .bila penyebab dari masalah itu dapat
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ditemukan,maka guru akan mendapat arah yang lebih tepat untuk mengatasi masalah tersebut

.sebagai contoh ,murid yang bermasalah malas belajar ,setelah diteliti dengan seksama

diperoleh keterangan bahwa kemalasan tersebut dalam belajar adalah disebabkan oleh tidak

dipahaminya pelajaran yang diberikan guru .bahan belajar yang diberikan saat itu

berhubungan erat dengan bahan ajar sebelumnya .untuk kasus yang demikian guru

seyogyanya memberi kesempatan kepada murid untuk dapat mempelajari kembali bahan ajar

yang belum dikuasainya itu .kalau bahan belajar itu telah dikuasai maka pemahaman anak

tentang bahan belajar sekarang akan lebih cepat dari biasanya .apabila keadaan ini tercipta

diperkirakan anak akan lebih bersikap positif terhadap pelajaran yang menimbulkan sikap

malas tersebut.

Hal kedua yang diperhatikan dalam memecahkan masalah murid adalah sikap yang

ditampilkan oleh guru dan orang orang yang terlibat dalam usaha pengatasan masalah

tersebut.mereka hendaknya dapat menampilkan sikap yang dilandasi oleh rasa penuh kasih

sayayng,terbuka,sabar,tegas,dan konsekuen .para pelaku yang terlibat dalam penanganan

masalah hendaknya berkemauan keras untuk melaksanakan tindakan tindakan yang perlu

diambil sehubungan dengan kegiatan pemecahan masalah tersebut.

Beberapa usaha pemecahan masalah murid yang dapat dilakukan guru antara lain

adalah ;

a. memberikan pengajaran kebaikan pada murid

b. memotivasi anak untuk giat belajar

c. memindahkan tempat duduk murid ke depan kalau tidak dapat belajar dengan baik di

belakang

d. konsultasi dengan orang tua murid untuk memperoleh kesempatan kerjasama dalam

mengatasi masalah murid yang bersangkutan ;dan

e. memperbaiki proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid.

6. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Masalah

Komponen lain yang perlu juga diperhatikan dalam menganalisis penanganan masalah

murid adalah mengaji pihak pihak mana saja yang perlu diikutsertakan misalnya :guru,orang

tua ,teman teman ,kepala sekolah,konselor dan petugaas bimbingan lain.hal ini perlu

diperhatikan karena dalam menangani masalah murid ,guru tidak dapat bekerja sendirian

tanpa melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Pengkajian tentang siapa saja yang perlu dilibatkan dalam penanganan masalah

murid,tergantung pada sifat dan jenis masalah yang dialami murid yang bersangkutan .bila

masalah yang di alami murid adalah masalah belajar di dalam kelas dan tidak bersangkut paut



Bimbingan dan Konseling SD | 89Badarudin, S.Pd.

dengan keluarganya ,maka pelibatan orang tua dalam hal ini tidaklah begitu penting.bila

masalah tersebut berkaitan dengan keikutsertaan orang tua didalamnya,maka pelibatan orang

tua dalam penanganan masalah itu justru amat diperlakukan .

D. Contoh Penanganan Kasus Murid Sekolah Dasar

Kasus 1:Anak Pembolos

1. Gambaran masalah

Andi (nama samaran)yang berusia 10tahun adalah seorang murid sekolah dasar dikota

P telah duduk dikelas II.Tiga hari belakangan ini ibu yeni(nama samaran guru dikelas

itu)mencatat dalam buku harianya bahwa andi tidak masuk lagidikelas setelah jam istirahat ia

tidak masuk lagi kekelas .peristiwa mulainya tidak masuk itu adalah pada hari senin .waktu

itu belangsung pelajaran bahasa indonesia .di samping sekolah andi ada sungai tempat

pencucian mobil .paada hari itu ia diajak oleh salah seorang temenya yang kebetulan tidak

bersekolah lagi untuk membantunya mencuci mobil yang ada disana .setelah selesai mencuci

sebuah mobil ia diberi uang sebanyak Rp 500,-oleh temanya itu.ia kembali ke sekolah tapi

sesampai disekolah teman temanya telah masuk dan telah belajar dia takut masuk dan

memutuskan untuk pulang saja .uang yang diperoleh digunakanya untuk jajan .keesokan

harinya sewaktu jam istirahat ia kembali ketempat cucian mobil yang ada disana .begitulah

pekerjaan itu dilakukanya selama tiga hari berturut turut.orang tua andi tidak mengetahui

bahwa anaknya bolos dari sekolah .orang tuanya adalah seorang yang miskin dan kadang

kadang saja memberi andi uang jajan.

2. Latar belakang dan latar depan masalah

a. Latar belakang

Setelah Ibu yeni menganalisis bolosnya andi dari sekolah ia memanggil andi kekantor

sewaktu jam istirahat pada hari kamis ibu guru itu berkesimpulan bahwa;

1) Andi tidak menyadari pentingnya belajar dan apa akibat kalau ia meninggalkan pelajaran

2) Andi mau saja membolos dari sekolah karena mengharapkan uang jajan yang lebih

banyak dari kawanya

3) Orang tua andi adalah seorang yang miskin dan tidak sanggup memberi uang jajan yang

cukup tiap hari untuk anaknya ,dan

4) Orang tua andi tidak mengetahui bahwa anaknya bolos dari sekolahg karna tergoda oleh

kebutuhan jajan .

b. Latar Depan

Dengan memperhatikan masalah yang di alami andi ,ibu yeni mencatat bebrapa

kemungkinan yang dapat timbul dari masalah andi ,bila masalah tersebut terus dikaji

kemungkinan kelanjutanya, yaitu;

1) Andi akan kehilangan dalam mengikuti beberapa mata pelajaran di sekolah ;
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2) Beberapa mata pelajaran yang tidak diikutinya itu tidak akan dipahaminya dan hal

tersebut akan berpengaruh terhadap penguasaan materi berikutnya ;

3) Sikap membolos andi akan dapat merupakan kebiasaan yang jelek dan pada akhirnya

dapat mendorongnya untuk berhenti bersekolah ;dan

4) Masalah andi sebenarnya masih dapat di atasi ,karna perbuatanya dalam membolos itu

baru dilakukanya selama tiga hari dan belum merupakan kebiasaan yang bersifat

menetap.

3. Pengumpulan data

Untuk dapat memahami permasalahan yang dilakukan andi ,ibu yeni melakukan

serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan berbagai data yang lengkap berkenaan dengan

andi dengan melakukan hal hal berikut:

a. Mewancarai andi tentang hal hal yang dilakukanya sewaktu tidak masuk kembali ke kelas

dan tujuan yang diinginkan;

b. Memeriksa dokumen dokumen tentang andi ,yaitu yang berkenaan dengan alamat

keadaan orang tuanya ,dan kehadiranya di sekolah;

c. Mewawancarai teman teman andi tentang bagaimana tingkah laku andi sehari hari pada

umumnya dan dalam belajar pada khususnya.

4. Usaha pencegahan

Masalah membolos yang terjadi pada diri Andi sebenarnya tidak harus terjadi apabila

peluang-peluang timbulnya kegiatan itu dapat dihilangkan.Kegiatan pencegahan ini dapat

dilakukan oleh guru, orang tua dan pihak-pihak yang terkait.Beberapa usaha yang dapat

dilakukan untuk mencegah masalah membolos ini antara lain adalah :

a. Memberikan informasi kepada seluruh murid bahwa membolositu dilarang dan sifatnya

melanggar aturan sekolah;

b. Mencek kehadiran murid pada setiap pertukaran jam pelajaran;

c. Menumbuhkan motivasi belajar yang kuat pada murid-murid dan menjelaskan kerugian-

kerugian perbuatan membolos;

d. Menjaga agar setiap murid tidak keluar pekarangan sekolah sewaktu jam istirahat;dan

e. Orang tua menyediakan uang jajan yang cukup untuk anaknya setiap hari.

5. Usaha pemecahan masalah

Masalah membolos yang dialami Andi beberapa hari belakangan ini,beserta akibat-

akibat yang ditimbulkanyaperlu diusahakan penangananya. Ibu Yeni telah berusaha

menangani persoalan tersebut,antara lain dengan melakukan hal-hal berikut ini :
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a. Memenggil Andi untuk membahas perbuatan membolosnya serta menjelaskan kerugian-

kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan itu.

b. Memanggil orang tua Andi kesekolah untuk membicarakan tingkah laku Andi dan latar

belakang pembolosanya,dari jam pelajaran yang seharusnya diikuti.Ibu Yeni meminta

perhatian orang tua Andi agar dapat lebih banyakmemperhatikan kehadiran anaknya di

sekolah.

c. Membantu Andi dalam mengejar ketinggalan-ketinggalanya dalam beberapa mata

pelajaran yang tidak diikutinya sewaktu membolos.

d. Mencek kehadiran Andi dan murid-murid lainya pada setiap pertukaran jam pelajaran.

e. Membicarakan masalah Andi kepada kepala sekolah agar dapat diberlakukan aturan

tentang tidak diizinkanya murid-murid keluar daripekarangan sekolah sewaktu jam

istirahat,kecuali atas izin dari guru piket.

6. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah

Ibu Yeni tidak dapat bekerja sendirian untuk menangani masalah membolos yang

dilakukan Andi.Ia perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar masalah itu dapat teratasi

secara tuntas.Beberapa orang yang perlu dilibatkan dalam penanganan masalah ituantara lain

adalah dengan orang tua;kepala sekolah, dan teman-teman Andi. Hal ini dimaksudkan agar

masing-masing dapat :

a. Memahami persoalan membolos Andi dan dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat

mengatasi persoalan tersebut;

b. Melakukan peraturan dan tata tertib tertentu kepada Andi

c. Dapat membantu Andi dalam mengejar ketinggalannya dalam belajar.

E. Rangkuman

1. Pengertian masalah ialah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ada yang

melihatnya sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, jenis-jenis masalah murid

sekolah dasar diantaranya:

a. Masalah perkembangan jasmani dan kesehatan

b. Masalah keluarga dan rumah tangga

c. Masalah-masalah psikologi

d. Masalah-masalah sosial

e. Masalah kesulitan dalam belajar

f. Masalah motivasi dan pendidikan pada umumnya
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2. Penanganan masalah murid sekolah dasara, komponen-komponen yang perlu dikaji

diantaranya berkenaan dengan gambaran masalah, latar belakang, dan latar depan

masalah, usaha pencegahan, pemecahan, dan berbagai pihak yang perlu dilibatkan dalam

penganan masalah.

3. Contoh penanganan kasus murid sekolah dasar, misalnya siswa yang sering membolos,

siswa tersebut harus diperingati dan guru mencari tahu penyebabnya dan mencari tahu

solusinya.

4. Konseling adalah merupakan proses layanan yang bersifat khusus dan intesif. Proses

konseling diarahkan kepada masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan klien serta

membantunya untuk mempelajari apa yang diperlukan dalam upaya pemecahan masalah.
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BAB VI

BIMBINGAN KELOMPOK DI SEKOLAH DASAR

A. Latar Belakang

Bimbingan kelompok merujuk pada sejumlah teknik dan prosedur membantu individu

melalui situasi kelompok. Sebagai suatu proses pemberian bantuan bimbingan dan konseling

memiliki dua strategi dasar, yaitu (1) strategi individual (disebut konseling individual atau

konseling saja) dan (2) strategi kelompok. Baik strategi individual maupun strategi kelompok

pada dasarnya diarahkan untuk membantu individu dalam upaya mencapai perkembangan

yang optimal dalam berbagai aspek pribadinya; intelektual, sosial, moral, emosional, serta

kemampuan-kemampuan khas yang dimilikinya. Setiap guru, perlu memiliki kompetensi

untuk memberikan bantuan melalui strategi individual maupun kelompok. Kedua kemampuan

ini merupakan sebagian dari ciri khas dari kompetensi profesional guru. Bimbingan kelompok

merupakan suatu proses pemberian bantun kepada individu melalui suasana kelompok yang

memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman

dalam upaya pengembangan awasan, sikap dan atau keterampilan yang diperlukan dalam

upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi.

Bimbingan kelompok merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu

melalui suasana kelompok yang memungkinkan individu dapat mengembangkan wawasan

dan pemahaman yang diperlukan tentang suatu masalah tertentu, mengeksplorasi, dan

menentukan alternatif terbaik untuk memecahkan masalahnya itu atau dalam upaya

mengembangkan pribadi.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan pengertian kelompok

2. Menjelaskan dengan disertai contoh perbedaan dan persamaan kelompok

3. Menjelaskan ciri-ciri kelompok

4. Menjelaskan pengertian bimbingan kelompok

5. Menjelaskan tujuan penyelenggaraan bimbingan kelompok di sekolah dasar

6. Menjelaskan dengan disertai contoh prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok di

sekolah dasar
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C. Pengertian dan Jenis Kelompok

1. Pengertian Kelompok

Istilah kelompok merupakan istilah yang sudah dikenal secara luas dan umum

digunakan sehari-hari, misalnya kelompok belaja, bermain dan sebagainya. Pengertian

kelompok menurut Webster (dalam tatiek romlah, 1989:22) mengemukakan bahwa :

Kelompok adalah dua atau lebih benda atau orang yang yang membentuk suatu pola atau

suatu unit pola, suatu kesatuan orang-orang atau benda-benda yang membentuk suatu unit

yang terpisah, suatu himpunan, suatu satuan, suatu satuan objek yang mempunyai hubungan,

kesamaan, atau sifat-sifat yang sama.

Kemp (1970) menyatakan bahwa kelompok adalah dua atau lebih organisme yang

saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan bersama untuk pemuasan kebutuhan masing-

masing anggota kelompok. Sedangkan Shaw (1981) mengemukakan bahwa kelompok adalah

dua atau lebih orang yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam cara-cara

tertentu yang seorang anggota mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota yang lain.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah kumpulan dua

atau lebih orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya interaksi yang dinamis antara anggota kelompok;

b. Adanya saling ketergantungan yang positif diantara sesama anggota kelompok;

c. Adanya hubungan yang akrab diantara sesama anggota kelompok;

d. Adanya kemauan dan kesukarelaan dalam masing-masing anggota kelompok;

e. Adanya hubungan yang didasarkan atas peranan-peranan dan norma-norma tertentu;

f. Adanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi antar sesama anggota kelompok.

Istilah lain yang hampir sama dengan kelompok adalah kerumunan, namun keduanya

mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Untuk lebih memantapkan lagi pengertian

kelompok perlu dikemukakan pengertian kerumunan serta bedanya dengan kelompok. Dalam

kehidupan sehari-hari terjadi peristiwa yang mengundan banyak orang misalnya kecelakaan,

kebakaran, ini merupakan peristiwa yang menarik perhatian orang. Apa bila diamati satu-

persatu orang-orang yang datang tersebut memiliki tujuan sendiri-sendiri, tujuan orang yang

satu terlepas dari tujuan orang yang lain.selain itu tujuan orang yang satu dengan orang yang

lain tidak saling berkaitan. Apa bila ada yang sama itu hanyalah bersifat kebetulan saja.

Disamping perkumpulan yang dijelaskan diatas ada pila perkumpulan sejumlah orang

dengan corak lain. Misalnya sejumlah siswa dengan tekun dan bersemangat mengerjakan

tugas yang diberikan guru. Ini merupakan contoh yang saling berkaitan dan tidak berkaitan.

Keadaan siswa tersebut lebih menggambarkan suatu kelompok.
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Suatu kerumunan dapat berubah menjadi kelompok begitu juga sebaliknya.

Kerumunan akan berubah menjadi kelompok kalao dalam pertemuan mereka itu dimasukan

ikatan-ikatan tertentu seperti tujuan bersama, sling berkaitan satu sama lain. Sejumlah orang

yang sedang berkerumun melihat peristiwa kebakaran bisa saja berubah menjadi kelompok

kalau diantara mereka ada gerakan untuk menolong orang yang mengalami musibah tersebut.

Para penonto sepak bola (yang semula kerumunan) dapat berubah menjadi dua kelompok

yang saling berjuang untuk memberi semangat kepada tim sepak bola yang menjadi

pujaannya. Begitu pula kelompok dapat berubah menjadi kerumunan kalau ikatan-ikatan yang

semula ada pada mereka lepas.

Begitu pula siswa didalam kelas yang sedang asyik belajar bersama, tiba-tiba gurunya

pergi tanpa meninggalkan pesan. Akhirnya kelas akan gaduh dan masing-masing murid akan

melakukan kegiatan yang beraneka ragam. Mungkin ada yang membaca, keluar dan brjalan

keluar kesana kemari. Suasana kelas itu dapat menjadi tanpa arah dan mereka asyik dengan

kesendirian mereka masing-masing.

2. Jenis-jenis kelompok

Kelompok dapat diklasifikasikan berdasarkan atas berbagai sudut pandang, misalnya:

besarnya, sifat hubungan sosialnya, tingkat keakraban hubungan antar anggotanya, variasi

kepentingan antar anggotanya, jangka waktu kebersamaannya, organisasinya atau kombinasi

dari hal-hal tersebut. Dalam bagian ini akan diuraikan empat jenis kelompok yang

berdasarkan atas klasifikasi “dua” yaitu kelompok primer dan sekunder, kelompok dalam dan

luar, klompok pesikologis dan sosial, kelompok tertutup dan terbuka.

a. Kelompok primer dan sekunder

Kelompok primer, kelompok primer adalah kelompok yang anggota-anggotanya

bertemu secara langsung untuk maksud-maksud tertentu; seperti persahabatan, saling tolong-

menolong, dan memecah akan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok.

Beberapa contoh dari kelompok primer adalah: keluarga, kelompok bermain, persekutuan dan

kelompok belajar. Kelompok ini ditandai oleh (1) jumlah anggotanya memiliki latarbelakang

yang relatif sama, (2) jumlah anggotanya relatif sedikit, (3) anggotanya mempunyai

kepentingan pribadi yang terbatas, (4) anggota berbagai kepentingan dengan intensif. (5)tidak

ada formalitas kepentingan dan keanggotaan, dan (6) pembagian tugas terjadi atas dasar

kesukarelaan.

Kelompok sekunder, kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan anggota-

anggotanya tidak langsung, lebih bersifat formal,dan pertemuan antar anggota-anggotanya

berlangsung pada saat-saat tertentu saja. Kelompok sekunder tidak didasarkan atas hubungan
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pribadi yang akrab, tetapi ditandai oleh kepentingan-kepentingan tertentu; seperti kepentingan

ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya. Contoh kelompok sekunder antara lain adalah

perkumpulan orang-orang yang seperti, perkumpulan orang-orang yang berdagang di pasar,

ikatan orang-orang yang seagama dan lain-lain.

b. Kelompok Psikologis dan Kelompok Sosial

Kelompok psikologis (psyce group) adalah kelompok yang diwarnai oleh strukturnya

tidak formal, hampir tidak mempunyai peraturan peraturan keanggotaannya bersifat suka rela

dan biasanya sangat homogen. Tujuan dari kelompok adalah untuk pemuasan kebutuhan

emosional para anggotanya. Contoh dari kelompok ini adalah kelompok anak anak remaja

atau praremaja yang dikenal dengan istilah”gang” dan “klik”.

Kelompok sosial dapat dikatakan kelompok kebalikan dari kelompok psikologis.

Kelompok ini mempunyai ciri ciri : (1) kanggotaan heterogen, baik dalam hal umur,

kedudukan maupun pekerjaan; (2) mempunyai tujusn tertentu yang ditetapkan oleh para

anggotanya, dan biasanya bersifat sosial; (3) kegiatannya berorientasi dari tugas dan atau

pemecahan masalah; (4) keanggotaan dapat bersifat suka rela.

c. Kelompok Dalam dan Kelompok Luar

Kelompok dalam (in group) adalah kelompok dimana para anggotanya dengan sadar

mengidentifikasikan darinya,melibatkan dan mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan

kegiatan kelompoknya. Keberadaan dan keterlibatan individu dalam kegiatan ditentukan oleh

sikap sikap sendiri seperti sikap membantu, memikirkan dan bekerja sama.

Kelompok luar (out group) merupakan kebalikan dari kelompok dalam yaitu individu

dianggap sebagai kelompok luar karena tidak melibatkan dirinya dengan kegiatan kegiatan

kelompok dan tidak diikutsertakan oleh kelompok. Biasanya individu tersebut dinyatakan

dengan sebutan “merka”, “orang lain” dan bukan dengan sebutan “kita”.

d. Kelompok Tertutup dan Kelompok Terbuka

Kelompok tertutup adalah kelompok yang jumlah anggotanya tetap yaitu individu

yang telah ada sejak semula kelompok itu dibentuk. Kelompok terbuka adalah kelompok yang

anggotanya dapat bertambah selama kegiatan berlangsung.

D. Bimbingan Kelompok

1. Pengertian Bimbingan Kelompok

Depdikbud (1984) mengemukakan dua pola pengertian bimbingan kelompok, yaitu

pengertian dengan memakai pola sederhana dan pengertian dengan memakai pola yang lebih
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sederhana. Bimbingan kelompok yang memakai pola sederhana dimaksudkan sebagai

bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu yang mengalami masalah yang sama.

Pola ini memberikan arti bahwa kelompok dijadikan sebagai wadah untuk

penyelenggara kegiatan bimbingan; misalnya bimbingan terhadap sekelompok anak-anak

yang suka membolos, anak-anak yang lambat dalam belajar, dan anak-anak yang ingin

melanjutkan pendidikan. Sedangkan bimbingan kelompok dengan memakai pola yang lebih

mendalam mengandung pengertian sebagai bimbingan yang diberikan kepada sejumlah

individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Disamping itu berusaha memecahkan

masalah sekelompok, bimbingan ini juga mengandung pengertian usaha membantu individu-

individu dengan memanfaatkan suasana yang berkembang dalam kelompok itu.

Guru sekolah dasar diharapkan dapat menguasai dasar-dasar ketrampilan tentang

kedua jenis bimbingan diatas. Ketrampilan dasar yang perilaku dimiliki oleh guru antara lain

ketrampilan dalam menumbuhkan, mengolah, dan mengarahkan dinamika kelompok.

2. Jenis-jenis Bimbingan Kelompok

Dalam penyelenggaraannya, dikenal dua jenis bimbingan kelompok yaitu bimbingan

kelompok bebas dan bimbingan kelompok tugas.

a. Bimbingan Kelompok Bebas

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan bimbingan kelompok yang kegiatannya

anggota kelompok bebas mengemukakan segala pikiran dan perasaanya dalam kelompok.

Selanjutnya, apa yang disampaikan mereka dalam kelompok itulah yang menjadi pokok

bahasan kelompok.

b. Bimbingan Kelompok Tugas

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan bimbingan kelompok di mana arah dan isi

kegiatan kelompok itu tidak di tentukan oleh anggotanya melainkan diarah kepada

penyelesaian suatu tugas. Tugas yang dikerjakan kelompok itu berasal dari pemimpin

kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas pada kelompok untuk

selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggotanya kelompok. Misalnya bagaimana

mengatasi keributan di kelas, bagaimana meningkatkan prestasi kelas,bagaimana

meningkatkan kebersihan sekolah oleh anggota kelompok dan lain-lain sebagainya.

3. Komunikasi dan Interaksi dalam Bimbingan Kelompok

a. Model Komunikasi dan Interaksi

Unsur utama dalam bimbingan kelompok adalah adanya interaksi antar sesame

anggota kelompok. Dalam interaksi itu masing-masing anggota mengemukakan pikirab,

perasaan, dan gagasan-gagasan yang akhirnya bermuara pada pemecahan masalah.
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Keberhasilan bimbingan kelompok ditentukan oleh banyak hal. Dalam hal ini

komunikasi dan interaksi dalam kelompok memegang peranan yang amat penting. Ada empat

model komunikasi dan interaksi yang dapat terjadi di dalam, yaitu seperti yang di gambarkan

di bawaah ini :

Komunikasi satu arah. Pemimpin

kelompok menggunakan komunikasi satu

arah yaitu hanya dari pemimpin kepada

masing-masing anggota.

Komunikasi dua arah. Dalam model ini

pemimpin kelompok menggunakan

komunikasi dua arah yaitu dari pemimpin

kepada masing-masinganggota atau

sebaliknya.

Komunikasi banyak arah. Dalam model

ini di samping adanya komunikasi

timbale balik antara pemimpin dan

anggota kelompok terdapat juga

komunikasi antara seorang anggota

dengan anggota lain yang bersebelahan.

Komunikasi Multi Arah. Dalam model ini

seolah-olah tidak lagi terdapat peerbedaan

antara pemimpin kelompok dengan para

anggotanya. Semua pihak yang terlibat dalam

kelompok berinteraksi sesamanya. Pada

umumnya interaksi seperti ini dianggap

paling efektif.

Keterangan :
P : Pemimpn
A : Anggota

P

A A A A

A

P

A AA

P

A A A A

P

A

A

A

A
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b. Peranan Anggota dan Pemimpin Kelompok

1). Peranan Anggota Kelompok

Anggota memegang peranan penting dalam bimbingan kelompok. Sebagian besar isi,

arah, tujuan bimbingan kelompok banyak ditemukan oleh peranan para anggotanya. Beberapa

peranan yang harus dijalankan oleh anggota kelompok adalah:

a) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam kelompok;

b) Membantu tercapainya tujuan bersama;

c) Ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok;

d) Mampu berkomunikasi secara terbuka dalam kelompok;

e) Berusaha membantu teman dalam kelompok; dan

f) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok.

2). Peranan Pemimpin Kelompok

Sebagaimana halnya dengan anggota kelompok, pemimpin juga memegang peranan

yang penting dalam bimbingan kelompok. Beberapa peranan yang harus dijalankan oleh

pemimpin kelompok adalah:

a) Memberikan bantuan dan pengarahan kepada kelompok. Bantuan dan pengarahan itu

dapat menyangkut isi dan dapat juga menyangkut proses kegiatan kelompok itu sendiri;

b) Membantu anggota kelompok untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik;

c) Memberikan tanggapan (umpan balik) tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok;

d) Mengatur lalu lintas kegiatan berkelompok; dan

e) Menjaga agar kegiatan berkelompok tidak merusak atau menyakiti satu orang atau lebih

anggota kelompok.

Untuk menjaga peranannya diatas, pemimpin kelompok harus memiliki sikap dan

ketrampilan sebagai berikut:

a) Kesediaan menerima orang lain tanpa pamrih;

b) Kesediaan menerima berbagai pandangan dari orang yang mempunyai pendapat berbeda;

c) Kehendak dan usaha untuk mengenal dan mempelajari suasana kelompok;

d) Ketrampilan dalam usaha mengarahkan dan memelihara semangat kelompok;

e) Rasa humor, bahagia dan percaya terhadap diri sendiri dan orang lain.

E.Tujuan Bimbingan Kelompok

1. Tujuan Umum

Secara umum bimbingan kelompok untuk membantu murid-murid yang mengalami

masalah melalui prosedur kelompok. Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan
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kelopmpok itu dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi teman-

temannya untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. Di samping

untuk kepentingan pemecahan masalah, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk

mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok. Pengembangan pribadi itu akan

diperoleh kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana

yang menyenangkan atau pun suasana yang tidak menyenangkan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan :

a. Melatih murid-murid untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan teman-temannya,

yang pada giliranya dapat dimanfaatkan untuk ruang lingkup yang lebih besar seperti

berbicara di hadapan orang banyak, di forum-forum resmi dan sebagainya.

b. Melatih murid-murid untuk dapat bersikap terbuka di dalam kelompok.

c. Melatih murid-murid untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam

kelompok khususnya, dan dengan teman-teman lain di luar kelompok pada umumnya.

d. Melatih murid-murid untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok.

e. Melatih murid-murid untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain.

f. Melatih murid-murid untuk memperoleh keterampilan social.

g. Membantu murid-murid mengenali dan memahami dirinya dalam berhubungan dengan

orang lain.

Dalam memperhatikan tujuan khusus di atas, dapat dikemukakan bahwa setelah

murid-murid selesai mengikuti kegiatan kelompok, diharapkan pada diri murid akan

berkembang sikap dan keterampilan seperti berikut ini :

a. Sikap

1) Tidak mau menang sendiri

2) Tidak bermaksud menyerang orang lain

3) Tidak gegabah dalam berbicara

4) Ingin membantu orang lain

5) Lebih melihat aspek posiiif dalam menanggapi pendapat teman – temannya

6) Sopan

7) Bertenggang rasa

8) Menahan dan mengendalikan diri

9) Mau mendengar pendapat orang lain

10) Tidak memaksakan pendapat sendiri

11) Tidak mendengar pendapat orang lain walaupun dalam jangka waktu yang sama.
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b. Keterampilan

1) Mengemukakan pendapat kepada orang lain

2) Menerima pendapat orang lain

3) Memberikan tanggapan terhadapa orang lain secara tepat dan positif

F. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok berlangsung dalam beberapa tahap. Prayitno ( 1985)

mengemukakan ada empat tahap yang perlu dilalui dalam kegiatan bimbingan kelompok,

yaitu (1) tahap pembentukan, (2) tahap peralihan,(3) tahap kegiatan dan (4) tahap

pengakhiran. Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas masing-masing tahap yang

dimaksudkan itu.

1. Tahap pembentukan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri anggota ke dalam kelompok.

Tujuan tahap ini adalah agar anggota memahami maksud bimbingan kelompok. Dengan

pemahaman itu akan memungkinkan anggota kelompok mau berperan aktif dalam kegiatan-

kegiatan bimbingan kelompok. Pemahaman itu selanjutnya akan menumbuhkan minat pada

diri mereka untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.di samping itu, tahap ini juga

bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, menerima dan membantu

teman-teman yang ada dalam kelompok. Untuk mencapai tujuan dalam tahap ini dilakukan

serangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Penjelasan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok

Pada kesempatan ini, pimpinan kelompok menjelaskan pengertian dan tujuan.

bimbingan kelompok. Misalnya pemimpin kelompok mengemukakan; “anak-anak! Sekarang

kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan

kelompok adalah suatu kegiatan yang dapat membantu anak-anak dengan memanfaatkan

suasana yang yang berkembang dalam kelompok ini. Adapun tujuan dari bimbingan

kelompok ini adalah agar anak-anak nantinya terampil mengemukakan pendapat di hadapan

kawan-kawan, dapat membina keakraban satu sama lain serta dapat memecahkan masalah-

masalah yang akan anak-anak alami”.

b. Penjelasan cara dan asas bimbingan kelompok

Setelah pengertian dan tujuan bimbingan kelompok selesai dikemukakan, pemimpin

kelompok menjelaskan cara pelaksanaan asaa yang dipakai dalam kegiatan bimbingan

kelompok. Misalnya pemimpin kelompok mengemukakan; “anak-anak, cara pelaksanaan

kegiatan ini adalah anak-anak nanti diminta mengemukakan pendapat, perasaan-perasaan, dan
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pengalaman-pengalaman anak-anak kepada kawan-kawan, selanjutnya teman-teman lain

dipersilahkan memberikan tanggapan, saran dan pendapat berkenan dengan apa yang anak-

sampaikan itu. Dalam mengemukakan dan menanggapi berbagai pendapat, persasaan, dan

pengetahuan tadi, dipakai beberapa asas yaitu: pertama, asas kerahasiaan; maksudnya adalah

apa yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh diungkapkan di luar kelompok, kecuali

kalau kelompok menyepakati atau mengizinkannya. Kedua, asas keterbukaan; dalam arti

segala pikiran, perasaan dan pengalaman anak-anak diungkapkan tanpa ada dorongan untuk

menyembunyikannya sebagian. Ketiga, asas kesukarelaan; maksudnya pendapat dan

perasaaan dikemukakakn tanpa merasa dipaksa atau didesak melainkan atas dasar kesadaran

sendiri. Jadi jiak tidak merasa terpaksa dan kalau dapat tidak pula ditunjuk-tunjuk. Bagaimana

anak mengerti?”

c. Penyelenggaraan acara perkenalan

Selain pemimpin kelompok menjelaskan cara pelaksanaan dan asas bimbingan

kelompok, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan acara perkenalan. Pada kesempatan

ini pemimpin kelompok mengusahakan terjadinya proses saling berkenalan sesame anggota

kelompok, sehingga mereka lebih akrab. Acara perkenalan itu hendaknya tidak hanya sekedar

berisi perkenalan nama anggota saja tetapi lebih mendalam dam meluas lagi seperti

memperkenalkan keadaan diri secara lengkap. Tujuan cara perkenalan tersebut adalah supaya

para anggota menjadi akrab satu sama lain. Dalam kesempatan ini pemimpin kelompok dapat

mengemukakan antara lain: “ anak-anak! Untuk dapat menjalani kegiatan ini secara akrab,

akan leih baik kalau kita berkenalan telebih dahulu. Caranya adalah, alamat, umur kelas dan

segala sesuatu yang perlu diketahui teman-teman disini. Kemudian perkenalan yang lain

boleh mengajukan pertanyaan tentang diri anak-anak. Untuk perkenalan yang pertama, bapak

akan memulainya. Nama bapak………., tempat dan tanggal

lahir…………,hobbi………..,alamat………..,dst. Secara lengkap.

Setelah acara perkenalan selesai,pemimpin kelompok dapat menutup acara perkenalan

ittu dengan menyelenggarakan “ rangkaian nama “, yaitu anggota kelompok diminta untuk

merangkai namanya dengan nama teman-temanya. Caranya, (dengan formal duduk

melingkar), anggota pertama menyebutkan namanya, kemudian anggota kedua menyebutkan

nama anggota pertama, baru menyebutkan namanya pula.

d. Permainan Keakraban

Kegiatan terakhir pada tahap pembentukan ini adalah menyelenggarakan satu

permainan keakraban. Permainan ini bertujuan untuk lebih mengakraban hubungan antara

anggota kelompok dengan teman-temannya sekolompok dan dengan pemimpin kelompok. Di
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samping itu permaianan ini juga dapat digunakan sebagai selingan pada tahap ketiga (tahap

kegiatan”) sehingga kegiatan kelompok tetap dalam suasana yang santai dan tidak

menegangkan. Ciri-ciri permainan yang dapat menciptakan suasana keakraban dan kesantaian

itu antara lain adalah

1) Diikuti oleh seluruh peserta

2) Menggembirakan

3) Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta

4) Tidak memakan banyak waktu

5) Tidak melelahkan

6) Sederhana dan mudah

Beberapa contoh permainan yang dapat diselenggarakan pada kesempatan ini adalah

1) Permainan dod kelipatan tiga

2) Permainan anak kembar

3) Permainan bisik berantai

4) Permainan bunyi binatang

5) Permainan siapakah saya

Contoh penerapan langkah ini oleh pemimpin kelompok adalah sebagai berikut :

“ Anak-anak!” Kita sudah mengenal semua teman-teman kita yang ada di dalam

kelompok ini. Supaya kita dapat lebih akrab lagi, kita akan melakukan suatu permainan,

namanya permainannya adalah Dod Kelipatan Tiga. Caranya adalah : “ Masing-masing

kamu diminta untuk menyebutkan nomornya dengan jalan berhitung (satu, dua, tiga, dan

seterusnya) mulai dari sebelah kiri bapak dan diteruskan ke kanan menurut putaran jarum

jam. Apabila kamu menemukan nomor atau hitungan kelipata ntiga, maka kamu harus

menggantinya dengan “dod”. Contoh satu (Amir), dua (Budi), dod (Siska). Murid yang

salah diminta menampilkan kebolehannya seperti menyanyi, membaca puisi, menari dan

sebagainya

2. Tahap Peralihan

Tahap peralihan merupakan tahap transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan.

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Penjelasan kegiatan kelompok

Kegiatan pertama yang dilakukan pemimpin kelompok pada tahap ini adalah

menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompok. Ada dua jenis kegiatan

yang dapat dilakukan kelompok yaitu : bimbingan kelompok bebas atau bimbingan kelompok

tugas.
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Contoh penerapan langkah ini dalam kegiatan bimbingan kelompok bebas adalah

sebagai berikut :

“Anak-anak!” kita sudah saling kenal, dan kita tampaknya sudah akrab satu sama lain.

Sekarang mari kita isi keakraban kita dengan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi diri

kita masing-masing dalam kelompok ini. Anak-anak diminta untuk menyampaikan

pikiran-pikiran, perasaan-perasaan atau pengalaman yang anak-anak rasakan saat ini.

Selanjutnya, apa yang anak-anak sampaikan itu kita bahas bersama-sama”.

Untuk bimbingan kelompok tugas, pada dasarnya kalimat pengantaranya sama dengan

contoh di atas. Namun untuk pengantar ke kegiatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan

topik yang telah disiapkan pemimpin kelompok. Misalnya : “...Anak-anak ! saat ini ada suatu

masalah yang perlu kita pecahkan bersama dalam kelompok ini, yaitu: akhir-akhir ini di kelas

kita sering kita lihat teman-temanmu berkelahi. Sekarang mari kita bahas hal-hal apa yang

perlu dilakukan agar perkelahian semacam itu tidak terulang lagi.

b. Tanya jawab

Setelah menjelaskan kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh kelompok,

memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menanyakan segala sesuatu yang

masih belum mereka pahami berkenaan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila ada

yang kurang jelas pemimpin kelompok berkewajiban menjelaskannya lagi.

c. Pengenalan suasana

Dalam bagian ini pemimpin kelompok berusaha mengenali suasana yang berkembang

dalam kelompok untuk mengetahui apakah anggota kelompok telah siap untuk melakukan

kegiatan atau belum. Jika belum siap; seperti ragu-ragu, tidak mengetahui apa dan bagaimana

melakukan kegiatannya atau belum yakin akan kegunaannya, maka pemimpin kelompok

harus menjelaskan kembali hal-hal yang belum dimengerti oleh anggota kelompok.

3. Tahap Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap inti dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahap ini adalah terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi

oleh anggota kelompok. Sasaran lain yang penting adalah terciptanya suasana untuk

mengembangkan diri anggota kelompok, baikyang menyangkut pengembangan kemampuan

berkomunikasi (menjelaskan pendapat, menanggapi pendapat, terbuka, sabar, tenggang rasa

dan sebagainya) maupun yang menyangkut dengan pemecahan masalah yang dikemukakan

dalam kelompok.

Pada tahap inilah kegiatan bimbingan kelompok bebas atau bimbingan kelompok

tugas ditampilkan secara nyata. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini
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tergantung kepada jenis bimbingan kelompok yang diselenggarakan apakah bimbingan

kelompok bebas atau bimbingan kelompok tugas.

a. Bimbingan Kelompok Bebas

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok bebas, rangkaian kegiatan yang perlu

diselenggarakan pemimpin kelompok adalah sebagai berikut:

1) Pengemukaan masalah

Pada langkah ini, pemimpin kelompok menunjuk anggota untuk mengemukakan

secara bebas masalah apa saja yang dirasakan atau dipikirkannya pada saat itu dan patut

dibahas dalam kelompok. Dengan mengemukakan itu, diharapkan teman-temannya

sekelompokmakan ikut membantu memecahkan masalah yang dirasakan itu. Bila semua

anggota kelompok menyampaikan masalahnya, maka akan terkumpul berbagai masalah

sebanyak anggota kelompok. Semua masalah itu harus dibahas satu persatu. Untuk itu perlu

ditetapkan masalah mana yang harus didahulukan.

2) Pemilihan masalah yang akan dibahas

Setelah semua masalah dikemukakan, tugas pemimpin kelompok berikutnya adalah

mengajak anggota untuk menetapkan masalah mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Hal

itu perlu dilakukan karena tidak mungkin membahas semua masalah sekaligus. Pemimpin

kelompok perlu mengajak anggota kelompok untuk saling berargumentasi , saling tawar

menawar dan saling berkompromi untuk menetapkan masalah yang akan didahulukan

pembahasannya.

Apabila penetapan masalah yang akan dibahas belum juga disepakati oleh kelompok,

maka pemimpin kelompok dapat mengemukakan beberapa pertimbangan yang dapat dipakai

untuk mencapai kesepakatan. Prayitno (1985) mengemukakan beberapa bahan pertimbangan

yang dapat dipilih anggota untuk mencapai kesepakatan terhadap masalah mana yang akan

didahulukan pembahasannya.

a) Masalah pribadi yang sangat berat

b) Masalah yang menyangkut kepentingan kelompok

c) Masalah yang menyangkut kepentingan umum

d) Masalah yang paling hangat dibicarakan saat ini

e) Masalah yang dikemukakan lebih dahulu yang didahulukan

f) Beberapa masalah yang terkait satu sama lain dan disatukan

g) Dengan jalan undian

h) Melalui pembicaraan bertingkat, berdua atau bertiga
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3) Pembahasan masalah

Setelah anggota kelompok menyepakati masalah mana yang akan dibahas terlebih

dahulu, langkah berikutnya ialah membahas masalah yang dimaksudkan itu secara tuntas.

Kegiatan pembahasan dalam tahap ketiga itu pada prinsipnya untuk semua masalah

yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, dapat saja kegiatan bimbingan kelompok itu tidak

selesai dalam satu kali pertemuan dan memerlukan beberapa kali pertemuan lagi.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemimpin kelompok dalam tahap ini adalah lamanya

waktu yang digunakan dalam pembahasan masalah. Untuk menjaga agar kegiatan

berkelompok tetap bersemangat, santai dan tidak kaku, maka pemimpin kelompok perlu

melakukan kegiatan selingan seperti menyelenggarakan kegiatan bernyanyi, melakukan

permainan-permainan dan sebagainya.

b. Kegiatan Bimbingan Kelompok Tugas

Jika dibandingkan dengan bimbingan kelompok bebas, kegiatan yang perlu dijalani

dalam bimbingan kelompok tugas lebih sederhana. Kegiatan yang perlu dilakukan oleh

pemimpin kelompok adalah sebagaimana berikut:

1) Mengemukkan tugas

Tidak seperti bimbingan kelompok bebas, pada bimbingan kelompok masalah atau

tugas yang akan dibahas dikemukakan oleh pemimpin kelompok. Prayitno (1985)

mengemukakan sejumlah criteria yang harus dipedomani pemimpin kelompok dalam

mengemukakan masalah atau tugas:

a) Relevan dengan yang dialami anggota kelompok

b) Cukup hangat, baru dan banyak dibicarakan

c) Penting untuk dibicarakan karena akan menghasilkan dampak yang cukup besar pada

anggota

d) Sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anggota

e) Dikemukakan dengan bahasa yang jelas

2) Tanya jawab tentang permasalahan yang diajukan

Setelah masalah atau tugas selesai dikemukakan, pemimpin kelompok memberikan

kesempatan kepada anggota untuk menanyakan segala sesuatu yang belum jelas berkenaan

dengan masalah atau tugas yang dikemukakan itu. Pembicaraan kesempatan Tanya jawab

bertujuan agar tugas yang akan dikerjakan menjadi jelas bagi peserta, baik tentang apa yang

akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, hasil yang akan dicapai dan (bila diperlukan)

cara melaporkannya.
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3) Kegiatan pembahasan

Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas itu

dipahami oleh anggota kelompok, kegiatan selanjutnya adalah membahas masalah itu secara

tuntas seperti pemahasan pada bimbingan kelompok terdahulu.

Untuk kelompok yang khusus, seperti yang berhubungan dengan penyelesaian

langsung dibawah arahan pemimpin kelompok. Dalam hal ini pemimpin kelompok dapat

menunjuk salah seorang anggota unuk memimpin kegiatan itu.

4. Tahap Pengakhiran

Tahap ini merupakan tahap penutup dalam satu atau seluruh rangkaian pertemuan

kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan-kegiatan yang perlu di lakukan oleh pemimpin

kelompok pada tahap ini adalah:

a. Penyampaian pengakhiran kegiatan

Pada langkah ini pemimpin kelompok mengemukakan kepada anggota bahwa kegiatan

bimbingan kelompok sudah dapat diakhiri sesuai dengan waktu, selesainya pembahasan, atau

telah berakhirnya semua kegiatan bimbingan kelompok.

b. Pengemukaan kesan-kesan

Pada kesempatan ini pemimpin kelompok meminta kesan-kesan anggota kelompok

selama kegiatan tersebut berlangsung. Kesan-kesan itu dapat berupa kemajuan yang diperoleh

anggota atau hal-hal yang mereka rasakan selama kegiatan itu, baik ditinjau dari segi

pemecahan masalah mereka maupun dari segi pengembangan pribadi masing-masing anggota.

c. Penyampaian tanggapan-tanggapan

Selanjutnya pemimpin kelompok memberikan tanggapan berupa penguatan,

penjelasan, dan komentar sehubungan dengan kesan- kesan yang disampaikan anggota

kelompok di atas.

d. Pembahasan kegiatan lanjutan

Bila kelompok belum sepenuhnya selesai menjalani kegitan bimbingan kelompok,

pada ksempattan itu pemimpin kelompok mengajak anggota untuk membicarakan kapan dan

di mana pertemuan selanjutnya diselenggarakan. Di samping itu pada langkah ini

pemimpin kelompok juga dapat meminta pesan-pesan anggota guna kelancaran dan

keberhasilan pertemuan yang akan datang.

e. Penutupan

Setelah semua aspek pengakhiran dan kegiatan di bicarakan, pemimpin kelompok

dapat melakukan acara penutupankegiatan kelompok. Acara ini terlebih dahulu diisi dengan

ucapan teerima kasih dan penghargaan dari kelompok atas terselenggaranya kegiatan itu
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dengan baik. Selanjutnya pemimpin kelompok baru menutp pertemuan sambil menyanyikan

lagu-lagu perpisahan dan beersalam-salaman dengan para anggota kelompok.

G. Rangkuman

1. Kelompok adalah dua atau lebih benda atau orang yang membentuk suatu pola atau suatu

unit pola, suatu kesatuan orang-orang atau benda-benda yang membentuk suatu unit yang

terpisah, suatu himpunan, satuan-satuan, suatu satuan objek yang mempunyai hubungan,

kesamaan, atau sifat-sifat yang sama.

2. Bimbingan kelompok yang menggunakan pola lebih mendalam mengandung pengertian

sebagai bimbingan yang diberikan kepada sejumlah individu dengan memanfaatkan

dinamika kelompok. Disamping memecahkan masalah kelompok, bimbingan ini juga

mengandung pengertian usaha membantu individu dengan memanfaatkan suasana yang

berkembang dalam kelompok itu.

3. Bimbingan kelompok untuk membantu murid – murid yang mengalami masalah melalui

prosedur kelompok. Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelopmpok

itu dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi teman –

temannya untuk kepentingan pemecahan masalah – masalah yang dihadapinya.

4. Kegiatan bimbingan kelompok berlangsung dalam beberapa tahap. Prayitno ( 1985)

mengemukakan ada empat tahap yang perlu dilalui dalam kegiatan bimbingan kelompok,

yaitu (1) tahap pembentukan, (2) tahap peralihan,(3) tahap kegiatan dan (4) tahap

pengakhiran.
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BAB VII

BIMBINGAN KARIER

A. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan pengertian bimbingan karier

2. Menyebutkan tujuan bimbingan karier di sekolah dasar

3. Menjelaskan beberapa teori yang mendasari pelaksanaan bimbingan karier di sekolah

dasar

4. Menjelaskan beberapa cara pelaksanaan bimbingan karier di sekolah dasar

5. Menyususun program bimbingan karier di sekolah dasar

B. Pengertian Bimbingan Karier

Ada satu anggapan, terutama di kalangan guru, yang mengatakan kehadiran bimbingan

karier di sekolah adalah untuk menggantikan program bimbingan dan konseling yang telah

mulai dilaksanakan di sekolah sejak sebelumnya. Anggapan seperti itu sudah tentu

merupakan anggapan yang keliru. Bimbingan karier merupakan bagian dari program

bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Di dalam program bimbingan dan konseling

terdapat beberapa jenis layanan bimbingan, seperti bimbingan pendidikan, bimbingan pribadi,

bimbingan sosial, bimbingan karier, dan sebagainya. Kehadiran bimbingan karier di sekolah

dimaksudkan untuk lebih memberikan arti bagi program bimbingan dan konseling secara

keseluruhan.

Masalahnya sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan bimbingan karier? Untuk

mengerti maksud bimbingan karier yang sebenarnya perlu dikemukakan beberapa definisi

tentang bimbingan karier yang dibuat oleh para ahlinya. Sebagaiman juga dikemukakan oleh

Tolbert (1974: 25) bahwa : “Bimbingan dan Konseling karier menggunakan istilah-istilah

yang perlu didefinisikan. Sebagian, seperti pembuatan keputusan, telah dipahami secara

umum, tetapi yang lain-lain seperti perkembangan jabatan merupakan istilah yang masih

baru. Sementara yang lainnya memiliki definisi atau makna yang berbeda dari penggunaan

sehari-hari.

Selanjutnya Tolbert juga mengemukakan bahwa istilah karier biasanya menunjukan

kepada rangkaian pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya,

sedangkan pekerjaan atau jabatan menyatakan suatu hidupnya, sedangkan pekerjaan atau
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jabatan menyatakan suatu peranan kerja yang khas, seperti dokter, masinis, dan lain-lain.

Bimbingan karier mencakup semua jenis layanan yang bertujuan untuk membantu murid dalm

membuat rencana-rencana dan keputusan-keputusan tentang pendidikan dan jabatan. Tentang

definisi bimbingan karier, dikatakan sebagai berikut: “Bimbingan karier adalah suatu program

yang terorganisasi untuk membantu orang muda mengembangkan pemahaman diri, belajar

tentang dunia kerja, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan membantunya dalam

membuat keputusan, dan mendapatkan pekerjaan”. (Tolbert, 1974:27)

“Bimbingan karier merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu

individu memecahkan masalah karier (pekerjaan) untuk memperoleh penyesuaian diri yang

sebaik-baiknya dengan masa depannya (PB3K, 1974)”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:

1. Bimbingan karier merupakan bagian dari program bimbingan dan konseling keseluruhan.

2. Bimbingan karier merupakan suatu program pemberian bantuan kepada individu, baik

orang muda maupun dewasa, dengan maksud agar mereka:

a. dapat memahami dirinya dengan sebaik-baiknya, yaitu mengenal segala, kemampuan,

minat, sifat pribadi, dan nilai-nilai yang dimilikinya;

b. dapat memahami dunia kerja dengan sebaik-baiknya, yang meliputi jenis-jenis

pekerjaan/jabatan yang ada, syarat-syarat atau karakteristik tenaga yang diperlukan,

kondisi-kondisi kerja, dan sebagainya;

c. dapat membuat pilihan dan keputusan secara bijaksana berdasarkan atas pemahaman

yang mendalam tentang diri dan dunia kerja;

d. dapat mengadakan penyesuaian diri secara baik dengan tuntutan-tuntutan dunia kerja

yang senantiasa berubah secara dinamis;

e. dapat menghargai semua jenis pekerjaan yang ada secara objektif, positif, dan sehat; dan

f. dapat bekerjasama dengan orang lain.

C. Dasar Bimbingan Karier di Sekolah Dasar

Ada orang yang cenderung beranggapan bahwa terlalu dini untuk memberikan

bimbingan karier di sekolah dasar. Anggapan ini berdasarkan atas pandangan bahwa anak usia

sekolah dasar belum termasuk usia angkatan kerja. Disamping itu orang yang bersangkutan

juga berpandangan bahwa anak usia sekolah dasar pada dasarnya masih bersifat “generalis”.

Inya, pendidikan yang diikutinya masih bersifat umum, belum mengarah pada jurusan atau

bidang-bidang tertentu. Orang-orang yang menganut pandangan ini cenderung untuk

mengatakan bahwa masalah-masalah pemahaman diri dan perencanaan untuk masa depan
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lebih baik diberikan di sekolah menengah tingkat pertama atau sesudahnya, dimana anak-anak

sudah siap untuk memasuki dunia kerja.

Namun demikian, kita berkeyakinan bahwa bimbingan karier perlu diberikan sejak

dini, sebelum anak memasuki dunia kerja. Keyakinan ini bertitik tolak dari pandangan bahwa

penyiapan anak untuk memasuki dunia kerja tdak dapat dilaksanakan dalam tempo yang

sesingkat-singkatnya, melainkan memerlukan perencaan yang matang dan memerlukan waktu

yang cukup lama. Penyelenggaraan bimbingan karier di sekolah dasar bukanlah untuk

menggantikan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Pengetahuan tentang diri,

pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan pendidikan dan pekerjaan di masa yang

akan datang, serta pengembangan dasar-dasar pembuatan keputusan oleh murid, umumnya

dipandang sebagai hal yang anat penting diberikan di sekolah dasar. Model-model terakhir

dari bimbingan karier mendorong perlunya kegiatan-kegiatan dan informasi yang sistematis

dilaksanakan melalui kurikulum sekolah dasar.

Bimbingan karier di sekolah dasar bukanlah mendorong anak untuk membuat pilihan-

pilihan yang prematur. Melainkan berpusat pada usaha agar anak memiliki kesadaran tentang

pilihan-pilihan yang mungkin tersedia, cara-cara mengantisipasi dan merencanakan karier,

serta menghubungkannya dengan sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Banyak murid yang merasa

perlu mengetahui kesempatan-kesempatan karier yang tersedia. Murid seperti juga merasa

perlu untuk menyadari tentang dirinya, bagaimana mereka dapat berubah dan bagaimana

mereka dapat menggunakan pengalaman-pengalaman sekolah untuk menjajaki dan

menyiapkan diri untuk masa depan.

Herr dan Cramer (1979: 140) menyatakan bahwa bimbingan karier di sekolah dasar

didasari oleh berbagai faktor; antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa model-model atau bentuk-bentuk tingkah laku pada masa remaja dan

dewasa dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pengalaman yang terjadi pada masa anak-anak;

2. Kenyataan bahwa banyak buku dan bahan pelajaran yang digunakan di sekolah dasar

menggambarkan dunia kerja atau dunia pendidikan secara tidak tepat dan terbatas pada

kemungkinan-kemungkinan yang ada;

3. Pengakuan bahwa perasaan tentang kemampuan pribadi untuk menanggulangi

perkembangan di masa yang akan datang dengan kekuatan pengetahuan seseorang, cara-

cara memodifikasi kelemahan-kelemahan, keterampilan dalam merencanakan dan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia, memahami hubungan antara pendidikan

yang diterima dan penerapannya dalam pekerjaan dan masyarakat.
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Sejalan dengan uraian di atas, Reinthart (1979: 160) menyatakan bahwa bimbingan

karier di sekolah dasar sering digambarkan sebagai pengembangan kesadaran, bukan karena

perkembangan kesadaran itu sendiri terbatas pada kelompok usia ini tetapi karena fokus

utama dari bimbingan karier berada pada usia ini. GYSPERS 1968 membagi fase belajar yang

menghubungkan perkembangan karir di sekolah dasar dan menengah atas tiga fase yaitu (1)

fase perseptualisasi, (2) fase konseptualisasi, dan (3) fase generalisasi. Fase perseptualisasi

berfokus pada proses yang diperlukan bagi seseorang untuk mendapatkan kesadaran tentang

diri dan lingkungan serta dapat membedakan antara keduanya. Fase konseptualisasi

menggabung pengalaman-pengalaman masalalu dan kecenderungan sistem-sistem nilai yang

dibentuk melalui peniruan, pengaruh keluarga dan masyarakat. Fase generalisasi merupakn

periode pembuatan generalisasi menggunakan konsep-konsep yang telah terbentuk berkenaan

dengan perbedaan antar orang dan pekerjaan.

Hill (1973:6-7) menyarankan bahwa bimbangan karir sebaknya diberkan pada fase-

fase belajar tuersebut diatas. Selanjutnya, ia juga menyatakn bahwa setiap anak membutuhkan

pencapaiain kematangan dalam hal:

1. Pemahaman diri dan rasa bertanggung jawab pada diri sendiri.

2. Pemahaman tentang dunia kerja dan dunia pendidikan seta hubungan antara harapan dan

cita-cita sebelumnya dengan tingkah laku sesudahnya.

3. Kemempuan membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi.

4. Pemahaman tentang hubungan manusia (human relaationship) dan pertumbuhan terus

menerus dalam kemampuan untuk hidup damai dan penuh pengertian dengan orang lain.

D. Tujuan Bimbingan Karier Di Sekolah Dasar

Sejalan dengan pengerrtian bimbingan karier yang telah dikemukakan di atas, Hansen

dan Stevic (1969) misalnya menyatakan bahwa individu perlu meningkatkan kemampuan-

kemampuannya di bidang teknis. Desakan perlu diperlukannya tenaga terdidik menyebabkan

hanya sebagian kecil pekerjaan yang tersedia bagi orang-orang yang tidak mengikuti

pendidikan yang lebih tinggi. Program pembibingan membekali orang-orang muda dengan

pengetahuan dasar tentang dirinya dan tentang dunia kerja.

Beberapa tujuan bibingan karier di sekolah dasar adalah:

1. Membantu murid dalam pengembangan konsep diri

Salah satu aspek penting dalam penentuan pilihan adalah datangnya atau timbulnya

dari diri anak itu sendiri. Sambil si anak mengembangkan konsep tentang dirinya, dia juga
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mengembangkan konsep diri yang dicita-citakan, yaitu suatu gambaran masa depan yang

diharapkannya. Anak-anak memproyeksikan dirinya kemasa depan, membayangkan apa yang

dia inginkan, ingin jadi apa bila ia telah besar. Konferensi Gedung Putih tentang anak-anak

dan pemuda yang diadakan pada tahun 1960 (hansen dan Stevic, 1969) telah menekankan

bahwa bimbingan dan konseling harus dimulai sejak di sekolah dasar dengan perencanaan

pendidikan dan jabatan berdasarkan atas pemantauan secara dini dan berkesinambungan

dalam usaha untuk lebih mengenali aset- aset dan kecenderungan-kecenderungan masing-

masing anak.

2. Merangsang murid untuk menyenangi berbagai jenis pekerjaan

Akhir-akhir ini ada gejala bahwa orang-orang muda hanya menyukai bidang-bidang

pekerjaan tertentu saja, dan meremehkan bidang-bidang pekerjaan lain. Pekerjaan beratani

misalnya, dianggap sebagai pekerjaan rendah dan tidak memerlukan keahlian. Karena itu,

banyak orang-orang muda yang lebih suka menganggur dri pada bekerja di kebun atau di

sawah. Sikap seperti ini sudah tentu sangat tidak diharapkan negaa yang sedang membangun.

3. Mengembangkan sikap yang konstruktif terhadap kerja.

Melalui pendidikan di sekolah murid dapat memperoleh pesepsi tentang hubungan

antara pendidikan dengan pekerjaan dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan belajar yang

baik untuk perkembangan kebiasaan-kebiasaan kerja (john wellington dan nan olechowski

dalam hansen dan stevic,1969).

Sejakdini anak-anak hendaknya telah di arahkan untuk dapat menghargai orang lain,

menghargai dan menyenagi kerja, dan menghargai sumbangan-sumbangan layanan dan hasil-

hasil yang mereka peroleh. Anak-anak hendaknya belajar bahwa semua jenis pekerjaan adalah

baik dan bermanfaat. Tidak ada pekerjaan yang rendah atau jelek apabila pekerjaan itu

dilakukan dengan baik (Wrenn, 1962).

4. Membantu murid menyadari perubahan dunia kerja

Kemajuan-kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi banyak menimbulkan dampak yang mendasar dalam bidang dunia kerja di

Indonesia. Disamping munculnya berbagai lapangan kerja baru, juga lenyapnya beberapa

lapangan kerja tertentu. Keadaan ini akan terus berlangsung sejalan dengan usaha-usaha

pengembangan yang dilancarkan oleh bangsa Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

Wrenn (1962) mengatakan bahwa di sekolah dasar perlu diberikan informasi dan bimbingan

jabatan. Tuntutan-tuntutan pendidikan untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan yang

berkembang sangat pesat memaksa orang-orang muda untuk mengikutinya. Perkembangan itu

juga menimbulkan beban-beban di bidang sosial dan ekonomi serta aspek-aspek kehidupan
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lainnya. Para orang muda, dalam hal ini murid sekolah dasar, perlu diberikan bimbingan agar

dapat menyadari perubahan-perubahan itu.

5. Membantu murid putus sekolah dan memasuki dunia kerja

Wrenn (1962) merekomendasikan bahwa sekolah bertanggung jawab memberikan

orientasi jabatan atau pekerjaan dan sosial yang realistik kepada murid-murid, terutama

murid-murid yang tidak akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah tingkat pertama,

dan seterusnya. Bagi murid-murid seperti itu disiapkan untuk mengikuti latihan-latihan kerja.

Di Propinsi Sumatra Barat misalnya, pasa tahun 1984 terdapat 20.700 orang yang

terdapat sebagai pencari kerja dari jumlah itu, 17.409 orang berumur antara 10-24 tahun

(sumatra barat dalam angka). Angka-angka ini menggambarkan kasus pencari kerja yang ada

di suatra barat. Kasus yang sama terjadi juga si privinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Setiap tain banyak murid yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya

ketingkat yang lebih tinggi, kendatipun pemerintah telah merencanakan wajib belajar bagi

anak-anak tingkat sekolah dasar. Sebagian dari merka itu mungkin langsung membantunorang

tuanya bekeerja di kebun, disawah,dan lain-lain. Tetapi tidak sedikit pula yang tidak tentu apa

yang dikerjakannya. Murid-murids yang seperti ini memerlukan bimbingan secara terarah.

. Program Bimbingan Karier Di Sekolah Dasar

Bimbingan karier di sekolh dasar adalah program yang berkesinambungan. Hal ini

erarti bahwa bimbingan karier itu tidak dilaksanakan hanyan pada jenjang sekolah atau kelas-

kelas tertentu saja, melainkan dilaksanakan pada semua jenjang sekolah dan semua kelas

mulai dari taman kanak-kanan sampai dengan perguruan tinggi. Miller (dalam Reinhart,

1979:99) telah mengembangkan sebuah model pendidikan karier yang disebut Model

Pendidikan Karier komprehensif (MPKK) dengan pola seperti:

P
E
K
E
R
J
A
A
NK e s a d a r a n

K a r i e r

P e n j a j a k a n
K a r i e r

Pendidikan
Gelar

P e r s i a p a n
K a r i e r

P e n d i d i k a n L a n j u t a n d a n P e n d i d i k a n
O r a n g D e w a s a

Pendidikan
Non-Gelar
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Selanjutnya, masing-masing tujuan di atas mencakup unsur-unsur bimbingan karier

seperti tertera dalam bagan di bawah ini.

TK SD SMTP SMTA

Kesadaran Penjajakan Persiapan

Kesadaran Diri Identitas Diri

Kesadaran Pendidikan Kehidupan Identitas Pendidikan

Kesadaran ekonomi Pendidikan Pemahaman ekonomi

Pembuatan keputusan Rumah tangga Keputusan karier

Kemampuan Awal Masyarakat Keterampilan kerja

Keterampilan pekerjaan Karier Penempatan Karier

Sikap dan Penghayatan Pemenuahan diri/social

Unsur-unsur Bimbingan Karier

Masing-masing unsur tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran Diri

Murid diharapkan memiliki pengetahuan dan sikap tentang diri sendiri, bagaimana

keadaan dirinya, dan mereka ingin menjadi orang yang bagaimana. Melalui bimbingan karier,

murid diharapkan berperan serta dalam proses pemahaman diri yang terencana dan

berkesinambungan. Selanjutnya murid diharapkan dapat mengenali diri, yaitu mengetahui

siapa dirinya, dan bagaiman keadaanya dirinya.

2. Kesadaran Pendidikan

Murid diharapkan memiliki kesadaran tentang hubungan anatara pendidikan dan

latihan dengan tugas-tugas pendidikan. Dari kesadaran pendidikan ini murid akan terus

mengembangkan dan menyaring pemahaman tentang pendidikan dan latihan. Murid juga akan

berusaha mengenal berbegai kebutuhan terhadap pendidikan dan latihan, khususnya yang

diperlukan bagi karier tertentu. Pengenalan pendidikan meliputi pemahaman tentang

hubungan antara pendidikan dan latihan dengan tugas-tugas kehidupan, pemahaman dan

latihan tugas-tugas kehidupan, pemahaman tentang diri sendiri, cara-cara belajar, dan

kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk pengembangan karier.

3. Kesadaran Karier

Individu-individu yang memasuki sekolah diharapkan memiliki pengetahuan, sikap

dan minat dalam karier. Ke dalam hal ini termasuk pengetahuan tentang unjuk kerja karier,

kondisi-kondisi kerja, imbalan jasa, dan pendidikan yang disyaratkan. Melalui bimbingan
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karier, sekolah dapat membantu murid dalam mengembangkan berbagai jenis karier yang

akan dikembangkan kelak.

4. Kesadaran Ekonomi

Kesadaran ini banyak sedikitnya terkait dengan keterlibatan murid dalam sistem

ekomomi. Selanjutnya, keterlibatan ini perlu dikembangkan agar murid memiliki kesadaran

ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan antara lain dngan memberikan kemudahan-

kemudahan bagi murid untuk mempelajari sistem ekonomi dan menghubungkannya dengan

karier dan masyarakat. Pemahaman ekonomi ini diartikan sebagai unsur-unsur dan jaringan

kerja yang konseptual yang memungkinkan murid dapat membaca berbagai permasalahan di

bidang ekonomi.

5. Pembuatan Keputusan

Murid hendaklah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam membuat keputusan.

Apabila murid dapat memahami hubungan antara sebab dan akibat, maka mereka akan siap

untuk memulai proses pembuatan keputusan. Melalui bimbingan karier, murid dapat

mengembangkan keterampilan dan pengalaman dalam pembuatan keputusan, serta tanggung

jawab atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Keputusan karier berarti penentuan arah

karier, pembuatan rencana jangka pendek, jangak menengah, dan jangka panjang.

6. Kesadaran Keterampilan dan Kemampuan Dasar

Murid diharapkan memiliki kesadaran tentang keterampilan dan kemampuan dasar

yang dimiliki. Kesadaran tentang keterampilan dan kemampuan ini selanjutnya perlu

dikembangkan dengan jalan menyediakan berbagai kesempatan bagi murid untuk berperan

serta dalam berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka

untuk pengembangan keterampilan-keterampilan kerja.

7. Sikap dan Penghayatan

Sikap dan penghayatan merupakan bagian dari alat untuk pemusatan perhatian pada

komponen afektif dari bimbingan karier. Melalui bimbingan karier, murid diharapkan dapat

mengembangkan sistem-sistem nilai yang meliputi nilai peranan diri sendiri dan orang lain

dalam pengembangan karier. Sikap ini hendaknya mengarah kepada peran serta yang aktif

dan menyenangkan sebagai warga negara yang produktif.

8. Keterampilan Kerja

Keterampilan ini mencakup upaya untuk mencari, menemukan dan mendapatkan

penempatan karier.
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Khusus untuk sekolah dasar, beberapa ahli telah mengemukakan bahan bimbingan

karier yang perlu diberikan pada setiap kelas. Di bawah ini disajikan bahan bimbingan karier

yang dapat diberikan pada masing-masing kelas (Diadaptasi dari Norris, 1963).

1. Kelas 1. Murid belajar tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalnya

seperti kerajinan rumah tangga, warung, dan sebagainya.

2. Kelas 2. Murid belajar tentang warga masyarakat yang biasa melayaninya sehari-hari,

seperti toko dan atau perusahaan yang ada dan tidak jauh dari tempat tinggalnya.

3. Kelas 3. Murid belajar tentang masyarakat yang lebih luas. Tekanan diletakkan pada segi

perhubungan, dan telekomunikasi.

4. Kelas 4. Murid belajar tentang dunia kerja yang lebih besar berupa badan-badan usaha

milik negara yang ada di daerahnya.

5. Kelas 5. Dunia kerja yang dipelajari oleh murid diperluas dengan melibatkan badan-

badan usaha milik negara yang ada di provinsi lain di Indonesia.

6. Kelas 6. Program belajar murid lebih diperluas dengan memasukkan berbagai lapangan

kerja yang ada di negara tetangga.

Selanjutnya, Bank (dalam Herr dan Cramer, 1979: 147) mengemukakan bahan-bahan

bimbingan bagi murid-murid sekolah dasar seperti dibawah ini.

1. Kelas 1. Model orang-orang Penjual makanan

yang menyediakan makanan Tukang susu

2. Kelas 2. Model orang-orang Dokter

yang bertugas menjaga Perawat

kesehatan masyarakat

3. Kelas 3. Model orang-orang Tukang cukur

yang bertugas menjaga Salon kecantikan

kesehatan orang pribadi

4. Kelas 4. Model orang-orang yang Hakim

memberikan perlindungan Pemadam kebakaran

bagi masyarakat Polisi

5. Kelas 5. Model orang yang bertugas Kapten kapal

di bidang perubungan Pramugari

6. Kelas 6. Model orang yang bertugas Petugas POS

di bidang pos dan telekomunikasi Pegawai Kantor
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F. Cara-cara pelaksanaan bimbingan karier.

Bimbingan karier di skolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Berikut ini

dikemukakan beberapa cara yang dapat dilaksanakan guru sekolah dasar.

1. Paket bimbingan karier

Pemerintah, melalui badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan

(balitbang) departemen pendidikan dan kebudayaan (tanpa tahun), telah memberikan buku

paket bimbingan karier untuk sekolah dasar. Buku tersebut terdiri dari empat bagian masing-

masing disebut:

a. Paket I, Bimbingan Karier, Pemahaman Diri

Buku paket ini membuat beberapa sub-topik, yaitu:

1) Bakat

2) Minat

3) Keadaan fisik

4) Keadaan sosial, ekonomi, budaya

5) Cita-cita

Semua sub-sub topik ini diberikan pada kelas satu dan kelas dua. Dalam mempelajari

paket ini, murid diharapkan memperoleh gambaran tentang keadaan dirinya guna dapat

memperoleh gambaran tentang keadaan dirinya guna dapat mengembangkan bakat,

kemampuan, minat, dan cita-cita yang menuju tercapainya cara hidup yang selaras.

b. Paket II, Bimbingan Karier, Pemahaman Diri

Paket ini memuat sub-topik:

1) Informasi pendidikan,

2) Informasi pembangunan,

3) Kemungkinan jabatan, dan

4) Wiraswasta.

Semua sub topik ini diberikan pada kelas lima. Dengan mempelajari masing-masina

sub-topik yang ada dalam paket ini, murid diharapkan dapat memperoleh beberapa informasi

yang ada di lingkungannya, khususnya yang menyangkut pendidikan, pembangunan,

pekerjaan, dan kewiraswastaan.

c. Paket III, Bimbingan Karier, Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan

Paket ini memuat sub-topik:

1) Hambatan-hambatan dari dalam diri;

2) Hambatan-hambatan dari luar.

Paket ini diberikan pada kelas lima.
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Dengan mempelajari paket ini, murid diharapkan dapat mengetahui berbagai hambatan

yang mungkin dihadapi dalam pengembangan karier, baik yang bersumber dari dalam diri

sendiri maupun bersumber dari luar. Selanjutnya, dengan memahami hambatan-hambatan itu,

murid diharapkan dapat mengatasi sendiri hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

pengembangan karier.

d. Paket IV, Bimbingan Karier, Menciptakan Masa Depan

Paket ini memuat sub-topik:

1) Informasi diri dan lingkungan;

2) Cita-cita dan gaya hidup;

3) Rencana untuk masa depan.

Sebagaima dengan paket II dan III, maka paket ini juga diberikan pada kelas lima.

Dengan mempelajari paket ini, murid diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang baik

tentang diri dan lingkungannya, serta dapat membuat rencana yang realistik untuk masa

depannya.

2. Pengamatan (observasi)

Murid-murid sekolah dasar dapat mempelajari lebih banyak berbagai jenis pekarjaan

yang ada di sekitarnya dengan jalan mengadakan pengamatan ke objek-objek yang terkait.

Dalam kehidupan sehari-hari murid sering berhadapan dengan para pekerja, tetapi tidak

mengetahui apa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja itu dan apa sumbangan

pekerja itu terhadap masyarakat banyak. Dengan menugaskan murid mengadakan pengamatan

dan diskusi yang terbimbing tentang pekerja dan pekerjaan yang dilakukannya akan dapat

membantu murid untuk lebih memahami dunia kerja.

Wawasan murid tentang berbagai jenis pekerjaan dapat diperluas kalau guru

membawa mereka mengunjungi berbagai lapangan kerja yang ada di sekitarnya. Misalnya ke

pabrik-pabrik, badan-badan usaha, perkebunan-perkebunan, dan sebagainya. Melalui

kunjungan seperti ini, murid dapat melihat, mendengar, merasa dan membaui lingkungan

kerja. Selain kepada hasil, perhatian murid juga akan tertuju kepada para pekerja. Di pabrik,

badan usaha, dan lapangan kerja lainnya itu murid dapat mengamati secara langsung berbagai

jenis pekerjaan yang ada serta suasana kerjanya.

Kunjungan yang baik memerlukan adanya perencanaan yang baik. Tempat-tempat

atau objek-objek yang dikunjungi harus sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Karena

itu, pengaturan perlu dilakukan sejak dasar, baik menyangkut objek yang akan dikunjungi

maupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau diketahui jawabannya. Setelah

kunjungan selesai, perlu diadakan suatu pembicaraan atau diskusi bersama. Hal ini
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dimaksudkan untuk memeperbaiki keliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan murid

tentang objek yang telah dikunjungi itu.

3. Terpadu di dalam kurikulum

Sebagian dari bahan-bahan bimbingan karier dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum

atau mata pelajaran tertentu. Mosalnya, pengenalan tentang perlunya kerjasama dalam suatu

satuan kerja tertentu dipadu ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Berkenaan dengan hal ini, guru perlu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam

mengembangkan kurikulum yang di samping memuat bahan-bahan pelajaran biasa juga

mengandung bahan-bahan bimbingan karier.

Norris (dalam Hansen dan Stevic, 1974) mencoba memadu ide-ide tersebut di atas

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai berikut:

Kelas 1. Murid mempelajari berbagai pekerjaan yang ada di lingkungannya yang terdekat

yaitu rumah tangga, sekolah dan tetangganya.

Kelas 2. Murid mempelajari keadaan anggota-anggota masyarakat yang telah memberikan

pelayanan kepadanya, seperti warung-warung atau toko-toko yang dikenalnya.

Kelas 3. Murid mempelajari keadaan masyarakat yang lebih lama. Tekanan diletakkan pada

transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Kelas 4. Murid mempelajari dunia kerja yang tingkatannya lebih tinggi, berupa badan-badan

untuk usaha milik negara yang ada di daerahhya atau daerah lain yang terdekat.

Kelas 5. Pelajaran yang akan dipelajari diperluas dengan badan-badan usaha milik negara

yang ada di daerah lain yang lebih jauh.

Kelas 6. Program bimbingan karier diperluas lagi, tidak saja menyangkut dunia kerja yang ada

di negaranya sendiri tetapi juga yang ada di negara lain.

4. Bacaan

Bacaan tentang orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya merupakan sumber

belajar yang penting untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang keduniakerjaan.

Bacaan-bacaan tentang ini biasanya dapat diperoleh di dalam buku-buku (khususnya buku-

buku ilmu sosial), majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bacaan-bacaan seperti itu sebaiknya

tersedia di perpustakaan sekolah atau perpustakaan kelas.

5. Nara sumber

Selain dengan cara-cara di atas, bimbingan karier dapat pula dilakukan dengan

mendatangkan nara sumber untuk memberikan atau menyampaikan pengalaman-pengalaman

serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kariernya sehingga ia sampai

menjadi seperti keadaan sekarang. Sebaliknya, murid juga dapat diberi kesempatan menemui
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nara sumber secara perorangan, mengadakan wawancara dengan nara sumber yang

bersangkutan, dan melaporkan hasilnya di depan kelas. Kesempatan-kesempatan seperti itu

bukan saja memungkinkan murid memperoleh informasi tentang pekerjaan, tetapi juga

membantu murid dalam belajar menghadapi orang lain dan memikul tanggung jawab.

G. Rangkuman

Dalam bidang bimbingan karier, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa

mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karier. Bimbingan karier di Sekolah

merupakan kegiatan yang paling awal dan mendasar bagi pengembangan karier secara

menyeluruh. Pemberian materi bimbingan karier untuk para siswa disesuaikan dengan jenjang

pendidikan yang diikutinya. Bagi siswa SD pada umumnya, bimbingan karier dimaksudkan

untuk:

1. Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. Dalam hal ini guru kelas

harus berhati-hati. Guru kelas menunjukkan atau menampilkan prasangka ataupun

kecenderungan tertentu terhadap jenis-jenis pekerjaan (misalnya, pekerjaan tertentu

disikapi positif, sedang lainnya disikapi negatif).

2. Membawa para siswa menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada, terentang dari

pekerjaan yang dijabat orang tua sampai ke segala macam pekerjaan di masyarakat.

3. Menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. Dorongan ingin tahu anak-

anak akan membawa mereka menanyakan segala sesuatu tentang pekerjaan. Dalam hal ini

jawaban atau informasi yang tepat dan benar harus segera diberikan setiap waktu bertanya.

4. Menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan, yaitu untuk kesejah-teraan hidup

rumah tangga dan masyarakat (tidak hanya mengemukakan besarnya gaji atau penghasilan

yang diperoleh melalui pekerjaan itu). Perlunya bakat atau kemampuan/keterampilan

khusus untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan yang bermanfaat bagi

pemberian bantuan kepada sesama manusia, hendaklah disampaikan.
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BAB VIII

BIMBINGAN MURID BERBAKAT DAN MURID LAMBAT BELAJAR

A. Latar Belakang

Murid berbakat dan lambat belajar merupakan dua kelompok murid yang berbeda.

Kelompok pertama memiliki kemampuan lebih tinggi, sedangkan kedua memiliki

kemampuan lebih rendah dari murid-murid pada umumnya. Sampai saat ini, baik murid

berbakat maupun murid lambat belajar merupakan kelompok murid yang kurang mendapat

perhatian yang serius dari pihak-pihak penyelenggaraan. Pendidikan di sekolah kalaupun ada,

hal itu hanya dilakukan secara sporadis dan inseidental.

Pada dasarnya kelompok murid tersebut sama-sama mempunyai hak mendapat

pendidikan dan perlakuan yang layak sesuai dengan keadaan dirinya masing-masing. Murid

yang berbakat berhak mendapatkan pendidkan yang sesaui dengan kemmpuan, bakat, dan

minat yang dimilikinya. Demikian juga dengan murid yang lambat berhak pula mendapat

pendidikan dan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keduanya tidak

perlu harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang sama pada saat yang sama pula.

Dengan kata lain diperkenankan mengikuti pendiddikan dan perlakuan sesuai dengan

kemampuan dan sifat pribadinya masing-masing tanpa harus menunggu atau didesak oleh

murid yang lain. Dengan demikian pula setiap memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda

yang perlu dipenuhi agar tidak menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan pengertian program akselerasi di sekolah dasar

2. Menjelaskan pengertian cerdas istimewa atau bakat istimewa (CI/BI)

3. Menjelaskan pengertian program inklusi di sekolah dasar

4. Menjelaskan pengertian murid berbakat

5. Menyebutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid berbakat

6. Menyebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membimbing murid berbakat

7. Menjelaskan pengertian murid lambat belajar

8. Menyebutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid lambat belajar

9. Menyebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membimbing murid lambat

belajar
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C. Murid Akselerasi, Inkluisi, dan Cerdas Istimewa atau Bakat Istimewa (CI/BI)

1. Murid Akselerasi

Pembelajaran Akselerasi (Accelerated learning) sudah berkembang sejak 1970. Ide

pembelajaran ini berangkat dari hasil temuan Dr. Lozanov pada tahun 1950 yang menangani

pasien gangguan psikologis dengan teknik-teknik sugesti dan menenangakan mereka dengan

musik barok (abad 17). Teknik ini berhasil menyembuhkan pasien tersebut dan Dr. Lazanov

menyebut ini sebagai ”cadangan pikiran yang tersembunyi”. Kemudian Dr. Lozanov

mengadakan penelitian ilmu jiwa untuk memberi sugesti kepada siswa dalam pembelajaran.

Dengan mengaktifkan cadangan gelombang otak pada siswa dan keberadaan jiwa dalam

memimpin pribadi membuat konsentrasi, mental, disiplin dan perenungan dengan musik

dalam keadaan yang rilek untuk meningkatkan memori. Ternyata siswa dapat menyerap

perlajaran bahasa asing lebih cepat, musik, sugesti positif, mainan anak-anak memungkinkan

selain pembelajaran cepat juga jauh lebih efektif.

Pembelajaran Akselerasi (Accelerated Learning/AL) adalah salah satu cara belajar

alamiah yang menggugah sepenuhnya kemampuan belajar para pebelajar, membuat belajar

lebih menyenangkan dan memuaskan serta memberikan sumbangan sepenuhnya pada

kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi dan keberhasilan. Ciri dari Accelerated Learning adalah

mementingkan tujuan, bekerja sama, luwes, gembira, banyak cara, melibatkan emosional dan

multi indrawi, serta mengutamakan hasil.

Pembelajaran Akselerasi (Accelerated Learning/AL) merupakan pendekatan yang

sistematis terhadap pengajaran untuk seluruh orang yang berisi elemen-elemen khusus, yang

ketika digunakan bersama mendorong siswa untuk belajar lebih cepat, efektif dan

menyenangkan (Bobby Deporter). Tujuan AL adalah menggugah sepenuhnya kemampuan

belajar para pelajar, membuat belajar menyenangkan dan memuaskan bagi mereka dan

memberikan sumbangan sepenuhnya pada kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi dan

keberhasilan mereka sebagai manusia.

Prinsip-Prinsip Pembelajaran Akselerasi Meier (2002) dan Rose (2003)

mengungkapkan prinsip-prinsip Accelerated Learning (AL), yaitu:

a. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh.

b. Belajar adalah berkreasi bukan mengkonsumsi.

c. Kerja sama membantu proses belajar.

d. Pembelajaran berlangsung pada berbagai tingkatan secara Simultan..

e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri (dengan umpan balik).

f. Emosi positif sangat membantu pembelajaran.
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Elemen-Elemen Pembelajaran Akselerasi. Agar Pembelajaran AL efektif maka

dibutuhkan elemen-elemen khusus, yakni:

a. Lingkungan Fisik, perlu diciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman.

b. Musik, dapat membantu siswa rileks dan fokus.

c. Gambar-gambar yang bermakna, informasi atau sugesti yang diberikan oleh gambar-

gambar di kelas mampu memberikan uraian yang sesuai dengan topik.

d. Guru, kemampuan suara (tekanan dan intonasi) dapat digunakan untuk menangkap

perhatian siswa dan menekankan poin utama.

e. Keadaan Positif, sapaan dan suara yang ramah, penggunaan bahasa yang memotivasi

dapat memperlancar dan menambah daya ingat siswa.

f. Seni dan drama, tujuannya adalah agar pembelajaran lebih hidup.

Langkah-langkah PembelajaranAkselerasi.

Ada enam langkah menurut Collin Rose disingkat dengan KUASAI, yaitu:

K = Kuasai pikiran untuk sukses.

U = Uraikan faktanya.

A = Apa maknanya.

S = Sentakkan ingatan.

A = Ajukan yang diketahui.

I = Instrospeksi.

Bentuk Penyelenggaran Pembelajaran Akselerasi

a. Program khusus, siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa bersama dengan siswa

bekemampuan biasa.

b. Kelas khusus, siswa yang memiliki kemampuan luar biasa ditempatkan pada kelas

khusus.

c. Sekolah khusus, siswa yang belajar di sekolah ini adalah mereka yang hanya memiliki

kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa

Ada banyak hal yang turut mendukung berhasil-tidaknya program ini. Yakni sarana

dan prasarana termasuk di dalamnya guru dan buku. Pada kelas ini guru harus memiliki

kualifikasi dan kemampuan khusus, berkualitas, berpengalaman, mendapat pelatihan dan

selalu siap agar dapat menyesuaikan diri dengan siswanya. Di daerah, jumlah guru yang

memenuhi kualifikasi relatif sedikit, dan agak sulit untuk mendatangkan guru dari luar

sekolah. Sebab harus mengeluarkan dan menambah anggaran tambahan untuk keperluan itu.

Selain itu, buku yang digunakan di kelas ini diambil dari berbagai sumber, tidak berpatokan
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pada buku itu saja termasuk internet bisa dijadikan acuan sumber informasi. Semua ini jarang

sekali dimiliki sekolah yang ada di daerah.

Orang tua yang siswanya masuk kelas akselerasi umumnya sangat mendukung dan

antusias. Ini dibuktikan dengan kesanggupan pembayaran uang SPP lebih besar dari siswa.

Sebagian uang itu digunakan untuk membayar honor tambahan guru yang mengajar di kelas

akselerasi.

2. Murid Inklusi

Pendidikan inklusi adalah termasuk hal yang baru di Indonesia umumnya. Ada

beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan inklusi

merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan

meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi

penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender,

status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan

pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal)

untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah

siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan

pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan

siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan

pendidikan.

a. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya, sesuai dengan

Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan Pembinaan Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Tuna Netra

2) Tuna Rungu

3) Tuna Grahita: (a.l. Down Syndrome)

4) Tuna Grahita Ringan (IQ = 50-70)

5) Tuna Grahita Sedang (IQ = 25-50)

6) Tuna Grahita Berat (IQ < 25)

7) Tuna Daksa

8) Tuna Laras (Dysruptive)

9) Tuna Wicara
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10) Tuna Ganda

11) HIV AIDS

12) Gifted : Potensi kecerdasan istimewa (IQ > 125 ) J. Talented : Potensi bakat istimewa

(Multiple Intelligences : Language, Logico mathematic, Visuo-spatial, Bodily-

kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual).

13) Kesulitan Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis,

Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik)

14) Lambat Belajar ( IQ = 70 –90 )

15) Autis

16) Korban Penyalahgunaan Narkoba

17) Indigo

b. Pendekatan secara kurikulum nasional dikaitkan dengan Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK)

Kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan saat ini ternyata sangat menyulitkan

anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK), seperti yang terjadi di sekolah-sekolah inklusi.

Kebutuhan sekolah inklusi ini bukan kurikulum yang berfokus bagaimana mengarahkan siswa

agar sesuai harapan standar kurikulum yang berangkat dari sekedar bagaimana mengatasi

keterbatasan siswa, tetapi berangkat dari penghargaan, optimisme dan potensi positif anak

yang berkebutuhan khusus.

Tetapi kenyataan yang ada sekarang, kurikulum pendidikan nasional masih kaku,

arogan dan tidak mau mengalah. Bahkan terhadap siswa yang termasuk Anak Berkebutuhan

Khusus, dimana siswanyalah yang harus mengalah dan menyesuaikan diri, bukan kurikulum

yang menyesuaikan diri dengan potensi siswa. Kondisi tersebut sangat menyulitkan anak-

anak berkebutuhan khusus yang berada dalam kelas inklusi.Selain kurikulum yang menjadi

hambatan bagi pengembangan sekolah inklusi adalah, banyak guru yang masih belum

memahami program inklusi. Kalaupun ada yang paham, keterampilan untuk menjalankan

sekolah inklusi, itupun masih jauh dari harapan. Bahkan ketersediaan guru pendamping

khusus juga belum mencukupi. Salah satu program, mendesak yang harus dikuasai guru

dalam program sekolah inklusi tersebut adalah menambah pengetahuan dan ketrampilan

deteksi dini gangguan dan potensi pada anak. Pendidikan inklusi berarti juga harus

melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan, karena keberhasilan

pendidikan inklusi tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua bagi pendidikan

anaknya.
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c. Paradigma/Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi memang tidak popular dalam masyarakat. Masyarakat hanya

disibukan dengan urusan meningkatkan kualitas pendidikan secara horizontal maupun

vertical. Sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan yang terbatas ini sering

termarginalkan (kaum yang tersisih). Pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana

dan prasarana yang cukup besar tapi bukan berarti harus ditinggalkan karena mereka

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus meninggalkan persepsi

konvensional bahwa anak dengan berkebutuhan terbatas misalnya untuk anak tuna netra

hanya dicetak menjadi Tukang Pijat.

d. Pentingnya Pendidikan Inklusi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin

keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban

untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa

terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti

yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di

Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya

segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan

perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi

lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati

realitas kehidupan dalam masyarakat.

Pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia, di samping merupakan pendidikan yang

baik dan dapat menumbuhkan rasa sosial. Itulah ungkapan yang dipakai untuk

menggambarkan pentingnya pendidikan inklusi. Ada beberapa argumen di balik pernyataan

bahwa pendidikan inklusi merupakan hak asasi manusia: (1) semua anak memiliki hak untuk

belajar bersama; (2) anak-anak seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cara

dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; (3)

orang dewasa yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas

sekolah khusus, menghendaki akhir dari segregrasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini;

(4) tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak

milik bersama dengan kelebihan dan kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh

dilindungi satu sama lain (CSIE, 2005).

Adapun alasan-alasan di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan

yang baik: (1) penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik, baik secara

akademik maupun sosial, dalam setting yang inklusi; (2) tidak ada pengajaran atau
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pengasuhan dalam sekolah yang terpisah/khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa;

(3) dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusi merupakan suatu penggunaan

sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif. Dan argumen-argumen dibalik pernyataan

bahwa pendidikan inklusi dapat membangun rasa sosial: (1) segregasi (pemisahan sosial)

mendidik anak menjadi takut, bodoh, dan menumbuhkan prasangka; (2) semua anak

membutuhkan suatu pendidikan yang akan membantu mereka mengembangkan relasi-relasi

dan menyiapkan mereka untuk hidup dalam arus utama; dan (3) hanya inklusi yang berpotensi

untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, penghargaan dan pengertian

(CSIE, 2005).

Pertimbangan filosofis yang menjadi basis pendidikan inklusi paling tidak ada tiga.

Pertama, cara memandang hambatan tidak lagi dari perspektif peserta didik, namun dari

perspektif lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam

transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Kedua, perspektif holistik dalam memandang

peserta didik. Dengan perspektif tersebut, peserta didik dipandang mampu dan kreatif secara

potensial. Sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana potensi-potensi

tersebut berkembang. Ketiga, prinsip non-segregasi. Dengan prinsip ini, sekolah memberikan

pemenuhan kebutuhan kepada semua peserta didik. Organisasi dan alokasi sumber harus

cukup fleksibel dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan kelas. Masalah yang dihadapi

peserta didik harus didiskusikan terus menerus di antara staf sekolah, agar dipecahkan sedini

mungkin untuk mencegah munculnya masalah-masalah lain (UNESCO, 2003).

Ada tiga langkah penting menuju inklusi yang nyata: komunitas, persamaan dan

partisipasi. Semua staf yang terlibat dalam pendidikan merupakan suatu komunitas yang

memiliki visi dan pemahaman yang sama tentang pendidikan inklusi, baik konsep dan

pentingnya maupun dasar-dasar filosofis. Setiap anggota komunitas memiliki persamaan (hak

yang sama), dan karena itu sama-sama berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan

inklusi, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Dalam pendidikan inklusi,

sistem sekolah tidak berhak menentukan tipe peserta didik, namun sebaliknya sistem sekolah

yang harus menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Terkait dengan

ini, ada ungkapan bahwa komunitas (semua staf yang terlibat dalam pendidikan inklusi)

‘melampaui dan di atas’ (over and above) kurikulum (UNESCO, 2003).

e. Model Kelas Inklusi

Direktorat PLB (2007: 7) menjelaskan tentang penempatan anak berkelainan di

sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:

1) Kelas reguler (inklusi penuh)



Bimbingan dan Konseling SD | 129Badarudin, S.Pd.

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler

dengan menggunakan kurikulum yang sama.

2) Kelas reguler dengan cluster

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal)

di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3) Kelas reguler dengan pull out

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam

waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar

dengan guru pembimbing khusus.

4) Kelas reguler dengan cluster dan pull out

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam

kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke

ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam

bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.

6) Kelas khusus penuh

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

f. Pelayanan anak inklusi

Pelayanan inklusi merupakan gerakan normalisasi juga merupakan pelayanan

integrasi dan juga pelayanan mainstreming. Pelayanan anak luar biasa pada awalnya

berorientasi pada medis biologis, tetapi saat sekarang ini pelayanan berorientasi pada

ekologis.(Muhammad Amier 1994). Pelayanan ekologis ditangani oleh team dan pelayanan

sedapat mungkin dinormalisasi. Menurut Daniel P.Hallan ,James M. Kuffman(1988)

dinyatakan bahwa dasar filosofis normalisasi adalah setiap orang luar biasa sedapat mungkin

diberikan pendidikan dan lingkungan hidup normal.

Dalam pelayanan anak luar biasa normalisasi terkait dengan sistem integrasi dan

mainstrain. Istilah integrasi dapat digunakan dalam sekolah reguler, dapat pula dalam sekolah

konvensional. Pada sekolah reguler anak luar biasa diintegerasikan dengan anak normal ,

tetapi dilayani oleh guru yang profesional dalam melayani anak luar biasa.

Mainstreaming berasal dari kata mainstream yang berarti masyarakat

umum(Sunardi,1996). Pada layanan mainstreaming berarti melayani anak luar biasa di dalam

sekolah umum. Hal ini berarti bahwa anak luar biasa diberi kesempatan untuk berpratisipasi



Bimbingan dan Konseling SD | 130Badarudin, S.Pd.

seluas mungkin dalam sekolah umum sesuai dengan potensi kemampuannya. Jika anak ini

memerlukan tambahan pengajaran, ia dilayani oleh guru khusus dalam kelas sumber.

Gerakan mainstreaming merupakan gerakan normalisasi sebab gerakan mainstreaming

merupakan untuk menempatkan anak luar biasa bersama anak normal .Gerakan

mainstreaming merupakan gerakan yang menunjukan inklusi pada anak luar biasa dalam

proses pendidikan umum. Anak berkesulitan belajar dalam lingkungan yang konsisten

dengan kebutuhan akademik,sosial dan fisiknya. Latar (setting) yang demiki an disebut

lingkungan tidak terbatas (Lease Restrictive enviroment)

Pelayanan inkluisi juga dikenal dengan menempatkan anak pada lingkungan tidak

terbatas.Safhon dan shevien dalam O Neil mengartikan pwlayanan inklusi sebagi sistem

layanan anak luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di

sekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama-sama anak-anak seusianya. Sekolah perlu

diinstruksikan agar setiap anak dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar mengajar .

Struksisasi ini harus memengkinkan anak mendapatkan pelayanan sesuai dengan

kebutuhannya masing-masing.

Strainback dan stain back (1990) menjelaskan bahwa sekolah inkluisi adalah sekolah

yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini memberi kesempatan yang

sama pada setiap kelas yang sama. Setiap anak diberi kesempatan untuk saling membantu,

saling, menolong, saling menerima karakteristik yang berbeda-beda.kemampuan dan

kesempurnaan baik sifat, fisik maupun psikisnya.

Menurut Stanb dan Peck(1994/1995) pelayanan inklusi merupakan penempatan anak

luar biasa dalam katagori berat,sedang, ringan secara penuh di kelas biasa. Dari ketiga definisi

tersebut dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya (1) anak luar biasa dilayani bersama dalam

satu kelas anak normal. (2) Untuk anak luar biasa dalam kelas biasa sekolah perlu

direkturisasi.(3) Hubungan antara anak dan hubungan dengan guru saling menerima , saling

membantu, saling kerja sama agar keberhasilan belajar dapat tercapai secara maksimal.(4)

Pelayanan inkluisi memungkinkan anak luar biasa dalam katagori ringan, sedang, dan berat

dapat dilayani dalam satu kelas.

3. Murid Cerdas Istimewa atau Bakat Istimewa (CI/BI)

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan

nasional adalah “usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan agar peserta didik tersebut berperan dalam

kehidupan masa depannya”. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan

potensi sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran.
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Berdasarkan definsi pendidikan sebagaimana kutipan di atas, maka selain pengajaran

dan latihan dalam pendidikan juga diperlukan adanya bimbingan. Bimbingan adalah bagian

penting dari pengajaran, sebab upaya pengajaran tanpa bimbingan adalah bukanlah

pengajaran yang ideal. Salah satu bentuk bimbingan yang perlu dilakukan adalah terhadap

anak yang cerdas dan berbakat. Hal ini penting karena kenyataan bahwa anak cerdas dan

berbakat mempunyai kebutuhan luar biasa dan kehausan akan ilmu pengetahuan, memerlukan

perhatian khusus dalam pengembangan potensinya.

Upaya peningkatan bimbingan terhadap siswa cerdas dan berbakat adalah juga sebagai

konsekuensi dari tujuan pendidikan untuk memberikan pelayanan pada peserta didik sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan maupun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

lingkungannya. Maka pelayanan pendidikan khusus bagi mereka yang cerdas dan berbakat

sudah merupakan suatu tuntutan, sebab jika mendapat pembinaan yang tepat yang

memungkinkan mereka mengembangkan kecerdasan dan keberbakatan serta kemampuan

mereka secara utuh dan optimal mereka dapat memberi sumbangan yang luar biasa kepada

masyarakat. Jika tidak mereka akan menjadi underachiever dan hal ini tidak saja merugikan

dirinya, tetapi juga merugikan masyarakat yang kehilangan bibit unggul untuk pembangunan

bangsa.

Siswa cerdas dan berbakat tumbuh dari proses interaktif antara lingkungan yang

merangsang kemampuan pembawaan dan prosesnya. Bimbingan dan pengembangan potensi

pembawaan ini akan paling mudah dan efektif jika dimulai sejak usia dini dan memerlukan

perangsangan serta tantangan seumur hidup agar dapat mencapai perwujudan (aktualisasi)

pada tingkat tinggi dengan kata lain siswa cerdas dan berbakat memerlukan program yang

sesuai dengan perkembangannya.

Untuk mendukung upaya bimbingan terhadap siswa cerdas dan berbakat, maka perlu

dirancang program bimbingan khusus agar mereka dapat menunjukkan peningkatan yang

nyata dalam prestasi sehingga tumbuh rasa kompetensi dan rasa harga diri. Dengan pogram

khusus mereka belajar lebih efisien, mereka mengembangkan keterampilan, memecahkan

masalah dengan baik dan mampu melihat solusi dari berbagai sudut pandang. Mereka dapat

menggunakan pengetahuan mereka sebagai latar belakang untuk belajar tanpa batas.

Beradasarkan konfigurasi pemikiran diatas, mendorong penulis untuk melakukan

penulisan tentang upaya peningkatan bimbingan terhadap siswa cerdas dan berbakat, dengan

harapan para guru dan orang tua dapat lebih meningkatkan bimbingan terhadap para siswa

yang teridentifikasi memiliki kecerdasan dan keberbakatan, dengan membuat rancangan
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program dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dapat mengembangkan

potensinya sesuai dengan kecerdasan dan keberbakatan yang dimilikinya.

D. Murid Berbakat

1. Pengertian Murid Berbakat

Istilah “berbakat” merupakan terjemahan dari “gifted” yang berarti kemampuan

intelektual tinggi. Jadi, murid berbakat adalah murid yang memiliki kemampuan intelektual

atau intelegensi yang unggul. Dengan keunggulan ini ia diharapkan memiliki peluang besar

untuk mencapai prestasi tinggi dan menonjol di dalam bidang pekerjaannya (Adni Hakim

Nasution dalam S.C. Utami Munandar, 1985:4)

Menurut definisi yang dikemukakan Renzuli, murid berbakat memiliki pengertian,

"Murid berbakat merupakan satu interaksi diantara tiga sifat dasar manusia yang menyatu

ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatnya di atas kemampuan rata- rata,

komitmen yang tinggi terhadap tugas'tugas dan kreativitas yang tinggi. Murid berbakat ialah

murid yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan

mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai. Anak-anak yang mampu mewujudkan

ketiga sifat itu masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang luas dan pelayanan yang

berbeda dengan program-program pengajaran yang reguler (Swssing, 1985).

Sedangkan Clark (1988 : 6) mengatakan bahwa murid berbakat adalah: ....anak-anak

yang menampilkan kapabilitas unjuk kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti

intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan, atau lapangan-lapangan akademik

tertentu, dan memerlukan layanan-layanan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa disediakan

oleh sekolah dalam rangka mengembangkan kemampuannya secara penuh.

Menurut skala intelegensi yang dibuat oleh Wechsler, murid berbakat adalah murid

yang memiliki taraf intelegensi 130 atau lebih, yang dibedakan atas luar biasa cerdas atau

gifted (IQ 145 ke atas) dan sangat cedas atau superior (130 -144). Yang banyaknya sekitar

2,5% dari jumlah murid.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan murid berbakat

adalah murid yang memiliki taraf intelegensi sangat tinggi, dan dengan kemampuannya

memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau kariernya. Murid

seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana selain dari program

umumnya biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuannya.

Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi tiga

kelompok, seperti dikemukakan oleh Sutratinah Tirtonegoro (1984; 29) yaitu; Superior,
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Gifted dan Genius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intellegnsi

yang berbeda:

a. Genius :

Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan

sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Intelligence Quotien-nya (IQ) berkisar antara 140 sampai

200. Anak genius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut; daya abstraksinya baik sekali,

mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di

samping memiliki sifat-sifat positif juga memiliki sifat negatif, diantaranya; cenderung hanya

mementingkan dirinya sendiri (egois), temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi

(emosional), tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan

tidak mudah menerima pendapat orang lain.

b. Gifted :

Anak ini disebut juga gifted and talented adalah anak yang tingkat kecerdasannya (IQ)

antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi juga bakatnya yang sangat

menonjol, seperti ; bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak

gifted diantaranya memiliki karakteristik; mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin

tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi.

c. Superior

Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga

prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut; dapat

berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan

mudah dan dapat perhatian dari teman- temannya. James H. Bryan and Tanis H. Bryan (1979;

302) mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat itu (gifted) meliputi; physical,

personal, and social characteristics. Sedangkan David G. Amstrogn and Tom V. Savage

(1983; 327) mengemukakan; “Gifted and talented students are individuals who are

characteristized by a blaned of (1) high intelligence, (2) high task comitment, and (3) high

creativity. Secara umum hampir semua pendapat itu sama, bahwa anak berbakat memiliki

kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya.

2. Ciri-ciri Murid Berbakat

Murid berbakat pada umumnya memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini.

a. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang penalaran, berpikir abstrak, pengambilan

kesimpulan dari fakta-fakta, memahami pengertiuan, dan melihat hubungan.

b. Memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar.

c. Cepat dan mudah menerima pelajaran.
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d. Memusatkan perhatian, dan tekun dalam memiliki minat yang lebih besar.

e. Memiliki ruang lingkup perhatian yang lebih luas yang memungkinkan mereka dapat

memecahkan persoalan-persoalan.

f. Memiliki perbendaharaan bahasa yang lebih banyak dan lebih baik dari murid yang lain

yang seusia dengan dirinya.

g. Memilikikemampuan kerja mandiri yang efektif.

h. Telah belajar membaca sebelum masuk sekolah.

i. Memiliki pengamatan yang lebih tajam dan lebih teliti.

j. Menunjukkan inisiativitas dan orisinalitas dalam kerja intelektual.

k. Menunjukkan ketajaman perhatian dan memberikan tanggapan cepat terhadap gagasan-

gagasan baru.

l. Kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru.

m. Kemampuan memimpin yan gmenonjol, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan

mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok.

n. Prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya seni musik,

drama, tari, lukis.

o. Murid yang berbakat memiliki stabilitas emosi yang mantap sehingga mereka akan

mampu mengendalikan masalah-masalah personal, rasa tanggung jawab mereka sangat

tinggi serta kadang-kadang mempunyai cita rasa humor yang tinggi pula.

p. Dapat mengingat secara cepat.

q. Memiliki perhatian yang besar terhadap sifat-sifat dasar manusia dan alam semesta (asal-

usul, nasib, dsb).

r. Memiliki daya imajinasi yang luar biasa.

s. Mudah memahami petunjuk dan arahan yang kompleks.

t. Cepat dalam membaca.

u. Memiliki bermacam-macam hobi.

v. Memiliki minat baca yang besar yang meliputi berbagai disiplin ilmu.

w. Sering dan aktif menggunakan perpustakaan.

x. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam Matematika, terutama dalam pemecahan

masalah-masalah.

y. Berdasarkan prestasi akademik, murid berbakat pada dasarnya memiliki sistem syaraf

pusat (otak dan spinal cord) yang prima. Oleh karena itu anak-anak berbakat dapat

mencapai tingkat kognitif yang tinggi. Menurut Bloom kognitif tingkat tinggi meliputi
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berfikir aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi dan kognitif tingkat rendah terdiri dari berfikir

mengetahui dan komprehensif.

z. Karakteristik sosial yang dimiliki murid berbakat ialah cakap mengevaluasi keterbatasan

dan kelebihan yang dimiliki dirinya dan orang lain. Sifat ini akan membuat anak

berbakat, tampil bijaksana

3. Masalah Khusus Murid Berbakat

Dilihat dari kemampuan yang dimilikinya, murid berbakat tidaklah merupakan murid

yang bermasalah,. Yang menjadi masalah adalah kemungkinan: (1) pengaruh yang timbul

sebagai akibat dari kemampuan yang dimilikinya, dan (2) keadaan perlakuan yang

diterimanya dari guru tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Hal ini misalnya diungkapkan

oleh Gertrude Hildreth (dalam Raden Cahaya Prabu, 1982)yang menyatakan bahwa anak-

anak berbakat dengan IQ 175 banyak yang mengalami kesulitan dalam bergaul dan kurang

dapat memanfaatkan kemampuannya, sehingga sering kurang dihargai kawan-kawan

sebayanya. Begitu pula kesimpulan penelitian Hollingwarth (dalam Raden Cahaya Prabu,

1982) menyatakan anak-anak berbakat yang taraf intelegensinya lebih dari 180 mempunyai

kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

Banyak pula diantara murid berbakat itu yang pemalas, tidak sabar, pendiam, gelisah,

dan kurang memperhatikan pelajarn di sekolah. Mereka sering menjadi biang keladi

terjadinya masalah di dalam kelas. Banyak pula diantara mereka yang prestasi belajarnya

rendah karena mereka kesal dan bosan mendengarkan pelajaran dari gurunya.

Sehubungan dengan masalah diatas, maka masalah yang mungkin dihadapi oleh murid

berbakat antara lain adalah sbb:

a. Masalah pendidikan dan pengajaran

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran murid berbakat dapat menyelesaikan tugas-

tugas dengan lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya. Dengan demikian murid berbakat

memerlukan tugas tambahan yang terencana, dan juga memerlukan pendekatan lain yang

lazimnya dilakukan di dalam kelas.

b. Masalah pribadi-kejiwaan

Murid berbakat, terutama yang kemampuannya luar biasa cerdas cenderung hanya

mementingkan kepentingan diri sendiri, perkembangan dirinya tidak seimbang, senang

menyendiri, sibuk melakukan percobaan-percobaan sehingga sering lupa diri, dan sering

melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas (ekstrem).
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c. Masalah sosial-kejiwaan

Dalam bidang ini, anak berbakat cenderung tidak mudah bergaul, tidak mudah

menerima pendapat orang lain, dan sukar menyesuaikan diri dengan orang lain.

4. Cara Pengenalan Murid Berbakat

Murid yang berbakat di dalam kelas dapat dikenali dengan menganalisis hasil belajar,

pengamatan, dan tes intelegensi. Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama

jangka waktu tertentu (semester), guru diharapkan selalu melaksanakan hasil belajar. Nilai

yang doperoleh masing-masing murid diurutjenjangkan dari yang tertinggi ke yang terendah

untuk menentukan kedudukan murid di dalam kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk semua

mata pelajaran. Dengan cara ini guru dapat mengenali murid mana yang hasil belajarnya

sangat baik dalam semua mata pelajaran. Kalau hanya sampai pada tahap ini sudah tentu guru

belum dapat memastikan apakah murid yang bersangkutan memang seorang murid yang

berbakat. Oleh sebab itu, data hasiul belajar murid itu harus dicocokkan lagi dengan hasil

pengamatan yang berkenaan dengan ciri-ciri atau karakteristik anak berbakat. untuk lebih

meyakinkan, guru dapat meminya bantuan kepada ahli psikologi atau ahli bimbingan untuk

mengukur inteligensi murid yang bersangkutan. Dengan memadukan ketiga cara di atas maka

guru dapat mengenali siapa murid yang berbakat di kelasnya.

5. Bimbingan Murid Berbakat

Program bimbingan anak berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sbb:

a. Pengajaran Pengayaan, yaitu pembinaan murid dengan jalan penyediaan kesempatan

dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman dan perluasan setelah murid

menyelesaikan semua tugas yang doprogramkan untuk murid umumnya, termasuk murid

yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk belajar mandiri (independent

study) antara lain mengadakan percobaan-percobaan di laboratorium, menjawab soal-

soal, dan belajar di perpustakaan.

b. Percepatan (akselerasi), yaitu cara pembinaan murid berbakat dengan

memperbolehkannya naik kelas cara meloncat atau menyelesaikan program reguler dalam

jangka waktu yang lebih singkat. Sesuai dengan keadaannya di mana usia mental (mental

age) pada anak berbakat lebih tinggi dari usia sebenarnya (cronological age), maka

mudah timbul perasaan tidak puas belajar bersama dengan anak-anak lain seumurnya.

Meskipun banyak aspek perkembangan lain pada anak ternyata memang lebih maju dari

pada anak-anak seumurnya, misalnya aspek sosial, akan tetapi cara percepatan dengan

meloncatkan anak pada kelas-kelas yang yang lebih 'tinggi dianggap kurang baik, antara

lain karena mempermudah timbulnya' masalah-masalah penyesuaian, baik disekolah, di



Bimbingan dan Konseling SD | 137Badarudin, S.Pd.

rumah maupun di lingkungan sosialnya. Kecuali norma yang dipakai adalah norma dari

kelas tinggi, yang belum tentu sesuai seluruhnya bagi anak karena norma yang diikuti

bukan norma dari anak berbakat itu sendiri. Percepatan yang diberikan kepada anak

berbakat untuk menyelesaikan bahan pelajaran dalam waktu yang lebih singkat sesuai

dengan kemampuannya yang istimewa. Cara seperti ini oleh Samuel A. Klik dan James

Gallagher disebut sebagai "telescoping grades", Sebenarnya cara ini tergolong cara yang

baik karena diberikan dan diselesaikan ditentukan oleh keadaan, kebutuhan dan

kemampuan anak itu sendiri. Kesulitannya ialah pengaturan administrasi sekolah yang

meliputi pengaturan-pengaturan tenaga pengajaran karena hams memberikan pelajaran

secara individual kepada anak. Pada anak sendiri dikhawatirkan oleh para ahli akan

timbul kesulitan dalam penyesuaian diri, baik sosial maupun emosional karena

terbatasnya hubungan-hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya

c. Pengelompokan Khusus, yaitu sejumlah anak berbakat dikumpulkan dan diberi

kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan

kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan secara penuh dan padat juga secara sebagian.

Dikatakan secara penuh kalau kelompok itu bersifat permanen, dan dikatakan sebagian

kalau kelompok itu hanya dalam mata pelajaran dan hari-hari tertentu saja.

d. Home-schooling (pendidikan non formal di luar sekolah). Jika sekolah keberatan dengan

pelayanan anak berbakat menggunakan model akselerasi kelas atau akselerasi mata

pelajaran, maka cara lain yang dapat ditempuh adalah memberikan pendidikan tambahan

di rumah/di luar sekolah, yang sering disebut home-schooling. Dalam home-schooling

orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk bisa membuat program khusus yang sesuai

dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Pada suatu ketika jika anak sudah siap

kembali ke sekolah, maka ia bisa saja dikembalikan ke sekolah pada kelas tertentu yang

cocok dengan tingkat perkembangannya.

e. Menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Dalam model

ini biasanya jumlah anak per kelas harus sangat terbatas sehingga perhatian guru terhadap

perbedaan individual masih bisa cukup memadai, misalnya maksimum 20 anak. Masing-

masing anak didorong untuk belajar menurut ritmenya masing-masing. Anak yang sudah

sangat maju diberi tugas dan materi yang lebih banyak dan lebih mendalam daripada anak

lainnya; sebaliknya anak yang agak lamban diberi materi dan tugas yang sesuai dengan

tingkat perkembangannya. Demikian pula guru harus siap dengan berbagai bahan yang

mungkin akan dipilih oleh anak untuk dipelajari. Guru dalam hal ini menjadi sangat sibuk
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dengan memberikan perhatian individual kepada anak yang berbeda-beda tingkat

perkembangan dan ritme belajarnya.

f. Membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Dalam hal ini anak-anak yang memiliki

bakat/kemampuan yang kurang lebih sama dikumpulkan dan diberi pendidikan khusus

yang berbeda dari kelas-kelas tradisional bagi anak-anak seusianya. Kelas seperti ini pun

harus merupakan kelas kecil di mana pendekatan individual lebih diutamakan daripada

pendekatan klasikal. Kelas khusus anak berbakat harus memiliki kurikulum khusus yang

dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan anak-anak berbakat. Sistem evaluasi dan

pembelajarannyapun harus dibuat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

E. Murid Lamban Belajar

1. Pengertian Lambat Belajar

Murid lamban belajar (slow learner) adalah murid yang intelegensinya atau

kemampuan dasarnya setingkat lebih rendah daripada intelegensi murid normal. Menurut

klasifikasi Terman, IQ anak lambat belajar berkisar antara 70-90. Murid seperti ini tidak

digolongkan sebagai murid yang memiliki keterlambatan mental karena dia dapat mencapai

hasil belajar yang cukup memadai walaupun pada tingkat yang lebih rendah daripada murid-

murid yang memiliki kemampuan normal atau sedang (Kirk, 1962). Dia dapat mengikuti

pendidikan pada kelas-kelas biasa tanpa membutuhkan peralatan khusus, kecuali cara

beradaptasi program belajar dengan kemampuan yang di milikinya. Masalah-masalah yang

mungkin bisa jadi penyebab anak lamban belajar antara lain karena masalah konsentrasi, daya

ingat yang lemah, kognisi, serta masalah sosial dan emosional.

Murid lamban belajar juga dapat didefinisikan sebagai anak yang mengalami

hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental (fungsi intelektual di bawah

teman-teman seusianya) disertai ketidakmampuan/ kekurangmampuan untuk belajar dan

untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan

khusus.

Transley dan R Gilliford (1971:4) mendefinisikan bahwa murid lambat belajar adalah:

“Murid-murid yang oleh karena alasan-alasan kemampuan atau kondisi-kondisi lain yang

terbatas mengakibatkan keterlambatan pendidikan, memerlukan bentuk pendidikan khusus,

keseluruhan atau sebagian bersama dengan yang di berikan pada sekolah-sekolah”.

Slow Learner atau murid lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses

belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa

lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama Slow learner atau anak lambat belajar
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adalah mereka yang memiliki prestai belajar rendah (di bawah rata-rata anak pada umumnya)

pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi mereka ini bukan tergolong anak terbelakang

mental. Skor tes IQ mereka menunjukkan skor anatara 70 dan 90 (Cooter & Cooter Jr., 2004;

Wiley, 2007). Dengan kondisi seperti demikian, kemampuan belajarnya lebih lambat

dibandingkan dengan teman sebayanya.

Tidak hanya kemampuan akademiknya yang terbatas tapi juga pada kemampuan-

kemampuan lain, dianataranya kemampuan koordinasi (kesulitan menggunakan alat tulis,

olahraga, atau mengenakan pakaian). Dari sisi perilaku, mereka cenderung pendiam dan

pemalu, dan mereka kesulitan untuk berteman. Anak-anak lambat belajar ini juga cenderung

kurang percaya diri. Kemampuan berpikir abstraknya lebih rendah dibandingkan dengan anak

pada umumnya. Mereka memiliki rentang perhatian yang pendek.

Murid lambat belajar memiliki ciri fisik normal. Tapi saat di sekolah mereka sulit

menangkap materi, responnya lambat, dan kosa kata juga kurang, sehingga saat diajak

berbicara kurang jelas maksudnya atau sulit nyambung.

2. Karakteristik Murid Lambat Belajar

a. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat

b. Rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6

c. Pernah tidak naik kelas.

d. Keadaan fisik pada umumnya sama dengan murid-murid normal. Dengan melihat

keadaan fisiknya saja tidak dapat dibedakan mana yang normal dan mana yang lambat

belajar. Para ahli baru dapat membedakan antara murid lambat belajar dengan murid

normal setelah mengadakan pengamatan dan tes psikologi.

e. Kemampuan berpikirnya agak rendah, sehingga mereka lamban dalam memecahkan

masalah-masalah yang sederhana. Hal ini menyebabkan mereka kalah bersaing dengan

teman-temanya yang normal.

f. Ingatannya agak lemah dan tidak tahan lama. Mereka lekas lupa dan biasanya tidak

mampu mengingat-ingat suatu peristiwa yang terjadi tiga tahun yang lewat. Dalam proses

belajar-mengajar di sekolah, apa yang di terangkan guru hari ini biasanya satu minggu

kemudian sudah terkupakan. Anak lambat belajar lebih sulit lagi untuk mengingat-ingat

isi bukupelajaran yang telah di pelajari sendiri. Kalau murid-murid normal dapat

mengingat-ingat isi pelajaran lebih kurang 50% setelah membaca dua kali saja, maka

murid lambat belajar hanya mampu mengingat kira-kira 25% saja.

g. Dalam menuntut pendidikan di sekolah dasar banyak yang mengalami putus sekolah.

Kurang lebih 60% dari murid-murid yang putus sekolah tergolong murid yang lambat
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belajar. Lebih dari separo niali raportnya merah. Kalau guru mengetahui masalahnya dan

selanjutnya memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya maka angka putus sekolah

maurid lambat belajar dapat di kurangi. Biarpun agak terlambat, mereka dapat

menyelesaikan pendidikanyta di sekoalah dasar. Setelah lulus sekolah dasar, mereka

dapat di arahkan untuk memasuki balai latihan atau sekolah kejuruan yang lebih singkat.

h. Dalam kehidupan di dalam keluarga, murid lambat bekerja masih mampu berkomunikasi

dan bergaul secara lebih baik dengan saudara-saudara dan anggota keluarga yang lain.

Mereka juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam tata kehidupan keluarga.

i. Murid yang lambat dalam belajar cenderung memiliki emosi yang kurang terkendali dan

suka mementingkan diri sendiri. Ini dapat berdampak pada timbulnya perselisihan dengan

teman-temannya. Hal ini karena perasaannya mudah terpengaruh oleh orang lain atau

oleh lingkingannya. Serta murid yang mengalami lambat belajar tidak mempunyai

pendirian yang kuat, mudah berubah-ubah.

j. Murid lambat belajar dapat di latih beberapa macam ketrampilan yang bersifat produktif.

Mereka mampu melakukan pekerjaan sendiri dengan tanggung jawab sepenuhnya.

3. Cara Pengenalan Murid Lambat Belajar

Seperti murid berbakat, murid lambat belajar perlu mengenali secara lebih mendalam

dan menyeluruh. Dengan pengenalan yang mendalam itu akan memungkinkan guru dapat

memberikan bantuan secara optimal. Pengenalan murid lambat belajar di lakukan antara lain :

a. Penilaian pendidikan. Penilaian ini memberikan gambaran tentang murid meliputi:

1) Prestasi belajar murid dalam mata pelajaran dasar, kesulitan-kesulitan yang di alami,

bantuan yang pernah di terima.

2) Tingkat perkembangan bahasa dan pembicaraan murid.

3) Sikap sosial dan emosional murid di dalam dan di luar sekolah.

4) Minat dan sikap terhadap sekolah.

5) Riwayat pendidikan sebelumnya, meliputi perubahan-perubahan sekolah dan kehadiran.

6) Minat dan latar belakang pengetahuan murid.

b. Pemeriksaan kesehatan yang meliputi keadaan kesehatan umunya, penyakit yang pernah

di derita, penglihatan, pendengaran, hidung, tenggorokan dan sistem syaraf.

c. Pemeriksaan psikologis, yang meliputi kualitas berpikir, kekuatan-kekuatan dan

kelemahan-kelemahan intelektual, sikap dan sifat-sifat pribadi lainnya.

d. Pengungkapan taraf perkembangan sosial murid, seperti suasana emosional, kesulitan-

kesulitan yang di alami yang berpengaruh tehadap kemampuan belajar murid.
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4. Masalah Khusus Murid Lambat Belajar

Sesuai dengan ciri-cirinya, masalah pokok yang di alami oleh murid lambat belajar

adalah keterlambatan belajar sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan yang di milikinya.

Di samping itu, murid lambat belajar juga mengalami masalah penyesuaian diri yang

bersumber dari keadaan emosi yang kurang terkendali, sehingga tidak jarang terjadi

perselisihan dengan teman-temannya.

5. Bimbingan Anak Lambat Belajar

Seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa murid lambat belajar dapat di didik

bersama dengan murid-murid normal, tetapi mereka tidak dapat di harapkan mencapai hasil

belajar sebaik yang di capai oleh murid-murid yang normal. Mereka kurang dapat berpikir

secara abstrak. Oleh sebab itu, bimbingan terhadap murid lambat belajar hendaknya selalu

terkait dengan pengalaman nyata murid. Untuk mengambil masalah yang di alami oleh murid

lambat belajat, beberapa bentuk bimbingan yang dapat di berikan adalah:

a. Menyediakan kesempatan belajar bagi murid sesuai dengan tingkat kemampuannya

b. Membantu murid menerima dan menyesuaikan kemampuan mental yang di milikinya

c. Melatih murid agar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan

kemampuannya

d. Mendorong murid untuk mengembangkan sikap-sikap yang konstruktif terhadap

kegiatan-kegiatan keluarga, sosial, dan kewarganegaraan.

e. Isi materi diulang-ulang lebih banyak dibandingkan dengan teman sebayanya.

f. Sediakan waktu khusus untuk membimbingnya secara individual.

g. Waktu materi pelajaran jangan terlalu panjang dan tugas-tugas atau pekerjaan rumah

lebih sedikit dibandingkan dengan teman-temannya.

h. Lebih baik menanamkan pemahaman suatu konsep daripada harus mengingat suatu

konsep.

i. Gunakan peragaan dan petunjuk visual.

j. Konsep-konsep atau pengertian-pengertian disajikan secara sederhana.

k. Jangan mndorong mereka untuk berkompetisi dengan anak-anak yang memiliki

kemampuan yag lebih tinggi.

l. Pemberian tugas-tugas harus terstruktur dan kongkrit.

m. Gunakan berbagai pendekatan dan motivasi belajar.

n. Berikan kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan praktek langsung tentang

berbagai konsep dengan menggunakan bahan-bahan kongkrit atau dalam situasi simulasi
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o. Untuk mengantarkan pengajaran materi baru maka kaitkan materi tersebut dengan materi

yang telah dipahaminya.

p. Instruksi yang sederhana memudahkan anak untuk memahami dan mengikuti instruksi

tersebut. Pada saat memberikan arahan harus berhadapan.

q. Berikan dorongan kepada orangtua untuk terlibat dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Membimbing mengerjakan PR, menghadiri pertemuan-pertemuan di sekolah,

berkomunkasi dengan guru, dll

Selain dengan cara di atas, seorang guru juga dapat melakukan beberapa strategi

berikut:

Bimbingan bagi anak dengan masalah konsentrasi

a. Ubahlah cara mengajar dan jumlah materi yang akan diajarkan. Siswa yang mengalami

masalah perhatian dapat ketinggalan jika materi yang diberikan terlalu cepat atau jika

beban menumpuk dengan materi yang kompleks. Oleh karena itu, akan berguna bagi

mereka untuk :

1) Memperlambat laju presentasi materi

2) Menjaga agar siswa tetap terlibat dengan memberi pertanyaan pada saat materi diberikan.

3) Gunakan perangkat visul seperti membuat bagan/skema garis besar materi untuk

memberikan gambaran pada siswa mengenai langkah-langkah atau bagian-bagian yang

diajarkan.

b. Adakan pertemuan dengan siswa. Siswa mungkin tidak menyadari peranan perhatian dalam

proses pengajaran. Mereka juga tidak menyadari kalau perhatian merupakan bidang

kesulitan tertentu bagi mereka. Dalam pertemuan ini seorang kita memberikan penjelasan

dengan cara yang tanpa memberikan hukuman dan tanpa encaman akan sangat berguna

bagi siswa.

c) Bimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran. Karena tanpa disadari kita telah

mengalihkan perhatian kita dari siswa. Dengan membawa mereka dekat dengan kita secara

fisik secara rafia akan membawa si anak lebih dekat lepada proses pengajaran.

d) Berikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Biarkan siswa tahu kalau anda

melihatnya ketika sedang memperhatikan. Katakana kontak mata ketika pembelajaran

berlangsung itu sangat penting. Cobalah berikan penghargaan atas kehadirannya. Bisa juga

dengan penghargaan verbal yang dilakukan dengan tenang, dan lembut.

e) Utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas. Siswa mungkin

merasa kecil hati dan tidak diperhatikan bila mereka dihukum karena tidak menyelesaikan

tugas secepat orang lain. Membuat penyesuaian dan jumlah tugas yang harus diselesaikan
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maupun waktu yang disediakan untuk menyelesaikan tugas berdasar kemampuan individu

mungkin akan sangat membantu dan mendorong bagi sebagaian siswa.

f) Ajarkan self-monitoring of attention. Melatih siswa untuk memonitor perhatian mereka

sendiri sewaktu-waktu dengan menggunakan timer atau alarm jam. Mengajarkan mereka

untuk mencatat berbagai interval apakah mereka memberikan perhatian atau tidak pada

saat pengajaran. Catatan ini akan membantu menciptakan perhatian yang lebih besar bagi

kebutuhan dalam memfokuskan perhatian juga bisa berguna dalam strategi untuk

memperkokoh keterampilan memperhatikan “attention skill”.

Bimbingan bagi anak dengan masalah daya ingat

a) Ajarkan menggunakan highlighting atau menggaris bawahi dengan penanda, untuk

membantu memancing ingatan. Mereka harus diberi tahu cara memilih tajuk bacaan,

kalimat dan istilah kunci untuk diberi garis bawah atau tanda dengan highlighter.

Kemudian me-review dari bacaan yang di sudah digaris bahawahi tadi.

b) Perbolehkan menggunakan alat bantu memori (memory aid). Yang mana alat-alat itu bisa

berfungsi bagi mereka sebagai alat pengingat dan bias jadi juga sebagai alat pengajaran.

c) Biarkan siswa yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang

lebih kecil dalam pengajaran. Misalnya dengan membagi tugas-tugas kelas dan rumah atau

dengan memberikan tes kemampuan penguasaan lebih sering.

d) Ajarkan siswa untuk berlatih mengulang dan mengingat. Misalnya dengan memberikan tes

langsung setelah pelajaran disampaikan.

Bimbingan bagi anak dengan masalah kognisi

a) Berikan materi yang dipelajari dalam konteks “high meaning”. Ini berguna untuk untuk

mengetahui apakan siswa memahami arti bacaan mereka atau arti suatu pertanyaan

mengenai materi baru. Pengertian dapat diperkokoh dengan menggunakan contoh, analogi

atau kontras.

b) Menunda ujian akhir dan penilaian. Perlu memberikan umpan balik dan dorongan yang

lebih sering bagi siswa berkesulitan belajar. Evaluai terhadap tugas mereka sebagai

tambahan pengajaran akan sangat membantu. Dengan kata lain, suatu kesadaran yang

konstan mengenai siswa-siswa ini akan membentuk kepercayaan diri dan kemampuan

mereka. Bagi sebagian siswa, menunda ujian akhir mereka sampai siswa menguasai

sepenuhnya materi yang dipelajari, mungkin merupakan cara terbaik.

c) Tempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang “tidak pernah gagal”. Siswa

berkesulitan belajar seringkali mempunyai sejarah kegagalan disekolah. Biasanya mereka

memiliki perasaan akan gagal (sense of failing) dalam berbagai hal yang mereka lakukan.



Bimbingan dan Konseling SD | 144Badarudin, S.Pd.

Memutuskan rantai kegagalan dan menciptakan cipta diri (sense of self) baru bagi siswa ini

merupakan sesuatu yang paling penting bagi guru untuk melakukannya. Pada setiap tugas

atau kemampuan siswa harus ditarik kembali kepada masalah diman tugas dapat dilakukan

tanpa kegagalan.

Bimbingan bagi anak dengan masalah social dan emosional

a) Buatlah sistem perhargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses. Siswa

berkesulitan belajar perlu memahami sistem penghargaan ini dikelas dan merasa ikut serta

di dalamnya. Jangan sampai siswa yang berkesulitan melajar merasa “out laws”, mereka

yang tidak memilki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan yang diterima siswa lain.

Untuk memahami bagaimana mereka bisa mendapatkan penghargaan yang baik, para

siswa disini perlu diberi pemahaman tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan

sosial dari sikap positif dan hubungan sosial yang baik dikelas.beberapa siswa mungkin

ingin pembuktian langsung dikelas.

b) Membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Sebagian siswa yang berkesulitan

beljar tidak memilki kesadaran yang jelas pada sikapnya sendiri serta dampaknya pada

orang lain. Membantu siswa ini menjadi lebih mengenal sikap mereka dan dampaknya

pada orang lain merupakan kesempatan yang brarti bagi perkembangan sosial dan

emosional. Berbicara terbuka dan penuh perhatian kepada siswa ini mengenai sikapnya

juga dapat menjadi langkah penting dalam membentuk hubungan yang saling percaya di

antara mereka.

c) Mengajarkan sikap positif. Ketika siswa berkesulitan belajar menjadi lebih sadar terhadap

sikapnya dan mendapat pemahaman yang lebih baik atas interaksi dengan orang lain,

mereka akan merespon dengan baik intruksi-intruksi tentang cara membentuk hubungan

yang baik dan sense of self (citra diri) yang lebih positif.

d) Minta bantuan. Jika sikap seorang siswa berkesulitan belajar sangat tidak layak atau sikap

negatifnya tetap ada ketika semua cara telah dicoba, jangan ragu minta bantuan. Cari

bantuan pada teman sejawat disekolah yang mungkin dapat memberikan bantuan dalam

menjelaskan masalah-masalah sosial dan emosional, serta mencari solusi mengenai

kesulitan tersebut. Pertolongan ini bisa datang dari psikolog, konselor, orang tua, guru, dan

kepala sekolah. Yang terpenting seorang pendidik memahami bahwa minta bantuan bukan

tnda kelemahan atau ketidakmampuan.

Strategi-trategi lain dalam membantu anak yang sulit belajar yang kesemuanya

sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang telah dijelaskan diatas, antara lain:
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1. Dengan memberikan hadiah(Reward). Biasanya cara ini sedikit ampuh di kalangan anak-

anak. Karena jika anak tersebut memperoleh prestasi sesuatu dia akan di hadilla oleh

ortunya.

2. Dengan memberikan hukuman (Punishment). Cara ini biasanya dapat menimbulkan

persepsi negatif pada anak tersebut terhadap belajar. Jira kondisi ini diberikan terus-

menerus maka akan menimbulkan masalah terhadap emosi dan prilakunya sebagai

akibatnya, anak akan merasa cemas, depresi, fobia sekolah, dsb.

3. Dengan cara sambil bermain. Karena bagi anak bermain merupakan kegiatan yang

dilakukan untuk kesenangan atau kepuasan. Dan dari bermain itulah anak-anak banyak

memperoleh informasi yang lebih.

Tema pertama dalam bermain anak adalah social, emocional, kognitif dan motorik.

Tujuan dari bermain ini anak-anak akan mendapatkan 5A yaitu :

a. Affection (rasa dicintai)

b. Acceptance (rasa diterima)

c. Attention (perhatian dan perawatan)

d. Approval (desempatan melakukan hal-hal yang disenangi)

e. Appreciation (penghargaan yang tepat atas hasil kerja dari minat si anak)

4. Cara yang ke-empat yaitu diulang-ulang. Cara ini yaitu seorang pendidik harus

mengulang terus yang telah diberikan, supaya anak didiknya tidak mudah lupa dan cepat

menangkap pelajaran yang telah diberikan.
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BAB IX

PROGRAM ORGANISASI DAN ADMINISTRASI BIMBINGAN DAN KONSELING

DI SEKOLAH DASAR

A. Latar Belakang

Pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu layanan yang seharusnya

terdapat disetiap jenjang pendidikan, dari tingkat Dasar hingga tingkat Atas. Setiap guru perlu

melakukan layanan Bimbingan dan Konseling dalam rangka membantu muridnya mencaai

tujuan pendidikan di Sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling itu akan dapat berjalan

dengan baik apabila pelaksanaanya didasari oleh program yang terencana dan terarah.

Program bimbingan dan konseling yang telah tersusun secara baik akan dapat

dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh organisasi yang baik dan tertib. Jika,

Organisasi bimbingan dan konseling terlaksana dengan baik, maka kegiatan-kegiatannya

dapat terkoordinasi dengan baik, sasaran-sasaran layanannya mudah diketahui dan

pengawasan serta kepemimpinan dapat dilaksanakan secara bijaksana.

Organisasi bimbingan dan konseling yang baik dan tertib perlu ditopang oleh

administrasi yang teratur dan mantap. Karena dengan adanya administrasi yang teratur dan

mantapitu akan memungkinkan terlaksanakannya mekanisme dan prosedur kerja yang lancar

diantara berbagai petugas bimbingan dan konsseling di sekolah.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah

dasar

2. Menjelaskan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang disertai dengan

contoh

3. Menjelaskan pola kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar

C. Program Bimbingan dan Konseling

Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rencana kerja atau kegiatan yang

akan dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Rencana ini disusun secara

sistematis dan terpadu oleh petugas bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang terdiri

dari Kepala Sekolah, guru kelas, dan guru-guru lain. Program bimbingan dan konseling yang

terarah dan terpadu mengandung bebrapa keuntungan, antara lain:
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1. Pelayanan bimbingan dan konseling akan sesuai dengan kebutuhan murid-murid

2. Pelayanan bimbingan dan konseling akan dapat membantu murid secara menyeluruh

3. Pelayanan bimbingan dan konseling akan mudah di nilai

4. Pelayanan bimbingan dan konseling akan sesuai dengan tenaga, dana, dan waktu yang

tersedia

1. Prinsip-prinsip penyuluhan program bimbingan dan konseling

Program bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberi arah dan pedoman

kepada setiap petugas yang menyelenggarakannya. Program bimbingan dan konseling

baiknya mudah dan dapat dilakukan dan harus meperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling harus mengikut sertakan semua

sekolah dan dapat dikembangkan secara terus menerus

b. Dalam perencanaannya program bimbingan dan konseling harus memiliki tujuan yang

jelas dan realistis

c. Program itu hendaknya memungkinkan terciptanya kerja sama yang baik diantara setiap

sekolah.

d. Program bimbingan dan konseling harus sejalan dengan program pendidikan pengajaran

disekolah yang bersangkutan.

e. Program bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberikan pelayanan kepada

semua murid.

f. Program bimbingan dan konseling hendaknya dapat menghubungkan antar sekolah dan

masyarakat

g. Program bimbingan dan konseling dapat memberikan keseimbangan pelayanan

bimbingan dalam hal anatara lain:

1). Pelayanan individual, kelompok dan klasikal

2). Dalam penggunan alat dan teknik pengumpulan datanya harus objektif

3). Penggunaan sumber-sumber baik didalam maupun diluar sekolah

4). Pemenuhan kebutuhan peroranagan dan kelompok

2. Langkah-langkah Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling

Agar dalam bimbingan dan konseling mengahasilkan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunannya harus memperhatikan

langkah-langka sebagai berikut :

a. Melakukan studi kelayakan. Sebelum menyusun program bimbingan dan

konselinghendaknya melakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan berkenaan dengan

pelayanan yang akan dilaksanakan. Untuk tujuan perlu dikumpulkan berbagai data dari
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semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang

diperlukan.

b. Penetapan prioritas masalah dan kebutuhan yang akan ditangani melaliu pelayanan

bimbingan dan konseling. Tetapi dalam penetapan prioritas harus disesuaikan dengan

kemampuan, biaya dan tenaga yang ada disekolah tersebut.

c. Penetapan isi, bentuk, dan teknik kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai

dengan langkah yang ada pada bagian b diatas.

d. Penentapan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan

e. Penyusunan alat evaluasi untuk menilai keberhaisllan program yang telah disusun.

3. Isi Prorgram Bimbingan dan Konseling

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyusunan program

bimbingan dan konseling diatas, maka program bimbingan dan konseling di sekolah dasar

hendaknya memuat kegiatan pokok, yaitu :

a. Program orientasi dan informasi

Program ini berisikan kegiatan layanan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan

kepada murid (khususnya murid baru) dan orang tua tentang seluk beluk persekolahan secara

menyeluruh. Adapun isi kegiatan program ini antara lain :

1). Informasi tentang tugas dan kewajiban murid pada umumnya di bidang administrasi dan

penyelenggaraan pengajaran.

2). Informasi tentang pelaksanaan kurikulum, tata tertib dan organisasi sekolah

3). Informasi tentang cara-cara belajar yang baik dan tuntutan – tuntutan yang harus

dilakukan oleh murid agar anak dapat belajar dengan baik, disekolah maupun di rumah.

4). Informasi tentang failitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh murid-murid di sekolah

b. Program pengumpulan data

Program ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh

tentang murid. Program ini berisikan tentang pengumpulan, pengolahan, pencacatan data dan

tentang murid sehingga akan diperoleh pemahaman yang tepat, benar dan menyeluruh

berkenaan dengan pribadi murid tersebut. Data dan keterangan yang ciri-ciri pokok

kepribadiannya, kekuatan-kekuatannya dan kelemhan-kelemahannya, serta dengan kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya, hubungan social dan keadaan keluarga dan lingkungannya.

c. Program pemberian bantuan

Program ini berisikan tentang kegiatan pelayanan dalam rangka membantu murid, baik

dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya maupun dalam mengembangkan potensi yang

dimiliki murid. Adapun usaha pemberian bantuan yang diperluukan oleh murid, yaitu :
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1). Pemberian informasi. Guru memberikan informasi kepada murid-muridnya baik yang

menyangkut sistem pendidikan yang sedang dihadapinya maupun pendidikan lanjutan

atau karir yang akan diikutinya nanti.

2). Bimbingan khusus belajar. Bimbingan ini dilaksanakan agar murid dapat mengetahui

cara-cara belajar yang efektif dan efisien, seperti cara membaca, membuat tugas,

mencatat pelajaran, dan dalam menghadapi ujian.

3). Diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran perbaikan, yaitu bantuan yang diberikan

kepada murid-murid untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam

belajar.

4). Pelayanan bimbingan kelompok, yaitu usaha untuk membantu murid dalam

mengembangkan ketrampilan sosial dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya

dengan menggunakan situasi kelompok.

5). Pelayanan konseling, yaitu usaha untuk membantu murid untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya. Bantuan ini diberikan dalam suasana tatap muka anatara

seorang guru dengan seorang murid.

d. Program penilaian dan tindak lanjut

Program ini merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana layanan bimbingan dan

konseling yang diberikan telah mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan layanan

bimbingan dan konseling terwujud dalam bentuk adanya perubahan pada diri murid ke arah

yang lebih baik. Bila mana layanan yang diberikan kurang atau tidak menampakkan hasil

yang diharapkan, maka perli dilakukan usaha-usaha tindak lanjut. Usaha itu dilakukan antara

lain :

1). Memperbaiki dan menyempurnakan lagi usaha pelayanan yang telah diberikan

sebelumnya. Dengan adanya pebaikan ini diharpakn hasil yang maksimal.

2). Mengalih tangankan murid yang bersangkutan kepda ahli atau kepada lembaga yang

lebih relevan sehingga masalah murid dalam perubahan kearah yang lebih baik dapat

terwujudkan.

5. Jenis Program Bimbingan dan Konseling

a. Program tahunan yang didalamnya meliputi program semesteran dan bulanan yaitu

program yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran dalam unit semesteran dan

bulanan. Program ini mengumpulkan seluruh kegiatan selama satu tahun untuk

masingmasing kelas. Program tahunan dipecah menjadi program semesteran dan program

semesteran dipecah menjadi program bulanan.
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b. Program bulanan yang didalamnya meliputi program mingguan dan harian, yatiu program

yang akan dilaksanakan selama satu bulan dalam unit mingguan dan harian. Program ini

mengumpulkan seluruh kegiatan selama satu bulan untuk kurun bulan yang sama dengan

tahun-tahun sebelumnya dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Program

bulanan merupakan jabaran dari program semesteran, sedangkan program mingguan

merupakan jabaran dari program bulanan.

c. Program harian yaitu program yang akan dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu

minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan untuk kelas tertentu.

Program ini dibuat secara tertulis pada satuan layanan (satlan) dan atau kegiatan

pendukung (satkung) bimbingan dan konseling.

D. Organisasi Bimbingan dan konseling

Organisasi berasal dari bahasa latin “ organum “ yang dapat berarti alat, bagian,

anggota atau badan, pariata westra, dan kawan kawan ( 1989;13) mengemukakan perngertian

organisasi sebagai “ suatu system usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan

bersama “. Selanjutnya Sutarto (dalam pariata Westra. 1989;315) merupakan definisi kegiatan

pengorganisasian.

Rangkaian aktivitas menyusun suatau kerangka kerja yang menjadi wadah bagi

segenap kegiatan usaha kerja sama dengan ajalan membagi dan mengelompokan pekerja yang

harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan serta di antara satuan

satuan organisasi atau para pejabat.

Organisasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengaturan atau pengelolaan

program bimbingan dan konseling agar program tersebut berjalan denagn sebaik baiknya,

secara efisien, dan efektif. Organisasi bimbingan dan konseling yuang baik dan teraturdapat

dijadikan sebagai alat untuk menciptkan hubungan dan mekanisme kerja yang efektif.

1. Pola Organisasi Bimbingan dan Konseling di sekolah dasar

Bentuk atau pola organisasi bimbingan dan konseling dikembangkan sesuai dengan

situasi dan kondisi sekolah besar kecil isi program. Untuk menerapkan di sekolah dasar dapat

dipuilih tiga pola organisasi.yaitu:

a. Pola organisasi bimbingan dan konseling dua konseling dengan menafaatkan guru kelas

sebagai tenaga pembimbing.

b. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan menggunakan seseorang konselor untuk

beberapa sekolah

c. Pola organisasi bimbingan dan konseling yang memakai sebagai konselor setiap sekolah.
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Berikut ini akan diuraikan masing masing pola tersebut:

a. Pola organisasi bimbingan dan konseling dua konseling dengan menafaatkan guru kelas

sebagai tenaga pembimbing.

Dalam pola ini guru kelasberperan langsung menjadi pembimbing bagi murid murid di

kelasnya., dan guru berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling

terhadap murid-muridnya.

Organisasi Bimbingan dan Konseling dengan Guru Kelas sebagai Pembimbing

GK : Guru Kelas

MK : Murid Kelas

----- : Garis Kerjasama

------- : Garis Insruktur

Dalam pola organisasi diatas adalah kepala sekolah sebagai coordinator bimbingan

terhadap tanggung jawab secara langsung terhadap program bimbingan dan konseling

disekolahnya. Tugas tuganya yang menyangkut pelayanan bimbingan dan konseling

diselenggarakan oleh masing masing guru kelas. Dalam menangani masalah maslah yang

memerlukan penaganan secra terpadu, masing masing guru dapat bekerjasama dengan tema

sejawatnya disekolah. Sedangkan guru dapart bekerjasama denganorang tua murid (yang

tergabung dalam BP3) untuk mengatasi masalah masalah murid yang penangannya

memerlukan keterlibatan orang tua.

Selanjutnya pola ini dapat dikembangkan dengan menjadikan konselor-konselor di

SMTP dan SMTA terdekat sebagai tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk mengkonsultasikan

berbagai maslah yang memerlukan penanganan yang khusus.

b. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan menggunakan seseorang konselor untuk

beberapa sekolah

Pola ini dapat diterapkan jika kondisi sekolah telah memungkinkan penempatan tenaga

yang khusus (konselor) untuk menyelenggarakan pelayan bimbingan dan konseling. Dalam

Kepala Sekolah BP3

Guru Kelas
k

Guru Lain

Murid
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han ini seorang konselor ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan pada beberapa

sekolah terdekat/secara khusus bertugas pada setiap sekolah sekaligus.

Organisasi bimbingan dan konseling dengan konselor untuk beberapa sekolah terdekat

----------- = Garis kerja sama

= Garis Instruktur

= Garis Tugas

K Bp
3

GK Guru
lain

Murid
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S
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3

Guru lainG
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Murid

Murid

Guru
kelas

Guru lain
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Pada bagian ini kelihatan bahwa empat buah sekolah dasar terdekat menyelenggarakan

kegiatan bimbingan dan konselor sesuai dengan program mereka masing masing

.penyelenggaraan dikoordinir oleh suatu badan dengan memakai tenaga konselor yang

bertugas sebagi konsultan untuk keempat sekolah tersebut.

c. Pola organissi setiap sekolah dan konseling yang memekai seorang konselor untuk setiap

sekolah,

Bila pada setiap sekolah telah dapat ditetapkan tenaga khusus (konselor), maka

struktur organisasinya dapat disusun seperti berikut.

Struktur organisasi bimbingan dan konseling yang memiliki konselor khusus

…….. = garis kerjasama

= Garis Instuksi

2. Peranan Personal Sekolah dalam Layanan Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasae dapat terselenggara dengan baik

apabila setiap personil sekolah dapat mengetahui dan memahami dengan jelas tugas dan

peranannya masing-masing. Perincian tugas dan peranan setiap personil itu antara lain adalah

sebagai berikut ini.

a. Kepala sekolah

Kepala sekolah adalah penanggung jawab utama program bimbingan dan konseling di

sekolahnya. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program sekolah secara keseluruhan, termasuk program bimbingan dan

konseling, dengan melibatkan semua staf yang ada di sekolahnya.

2) Mendelegasikan tugas pelayanan bimbingan dan konseling kepada masing-masing guru

kelas atau kepada konselor (bila kondisi sekolah telah memungkinkan)

3) Melengkapi berbagai fasilitas, biaya dan sarana untuk keperluan bimbingan sesuai

dengan kebutuhan sekolahnya.

BP3Kepala Sekolah

Konselor Guru Kelas

Murid

Guru Lain
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4) Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan bimbingan dan konseling dis

ekolahnya.

b. Guru kelas

Guru kelas memikul peranan yang amat besar dalam melaksanakan program

bimbingan dan konseling. Peranan guru kelas dalam program bimbingan dan konseling antara

lain”

1) Mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan tentang murid untuk keperluan

bimbingan.

2) Mengidentifikasi berbagai masalah dan kesulitan murid di dalam kelas.

3) Melakukan kegiatan diagnosis kesulitan belajar terhadap murid-murid yang mengalami

kesulitan dalam belajar.

4) Memberikan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling kepada murid-murid yang

membutuhkannya. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa pengajaran perbaikan

bimbingan khusus belajar, pemberian informasi, bimbingan kelompok, dan sebagainya.

5) Mendiskusikan dan mengonsultasikan masalah-masalah murid yang belum dapat

ditangani kepada sekolah dan kepada lembaga-lembaga yang terkait.

c. Konselor

Konselor adalah petugas bimbingan dan konseling yang dipersiapkan secara khusus

untuk melakukan pelayanan bimbingan dan konseling . bila telah dimungkinkan penempatan

tenaga konselor, di suatu sekolah maka tugas dan peranannya antara lain adalah:

1) Menyusun program bimbingan dan konseling bersama staf lainnya.

2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan bimbingan dan konseling.

3) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada murid-murid

yang membutuhkan seperti:

a) Menyelenggarakan program pengumpulan data melalui teknik tes dan non tes,

b) Menyelenggarakn konseling perorangan,

c) Menyelenggarakan bimbingan kelompok,

d) Bersama-sama guru kelas membina dan mengasuh kelompok belajar,

e) Menyelenggarakan bimbingan karier,

f) Membantu guru dalam kegiatan pengajaran perbaikan dan program pengayaan,

g) Menyelenggarakan konperensi kasus, dan

h) Bekerjasama dengan orang tua murid dalam menangani masalah-masalah anaknya.

4) Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain berkenaan dengan

pelaksanaan program bimbingan di sekolah.
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E. Administrasi Bimbingan dan Konseling

Administrasi bimbingan dan konseling dapat dilihat secara makro dan mikro. Secara

makro administrasi bimbingan dan konseling dimaksudkan sebagai usaha dalam mengelola

dan menggerakan berbagai personil dan material dalam rangka mencapai tujuan bimbingan

dan konseling. Sedangkan secara mikro administrasi bimbingan dan konseling dimaksudkan

sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas kerja pelayanan bimbingan dan konseling sehingga

kegiatan tersebut tetap lancer, efisien, dan efektif.

Kegiatan administrasi ini dapat berupa pencatatan data murid, penyimpanannya,

pelaporan, dan pengalihtanganan masalah murid kepada tenaga yang lebih ahli/relevan. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi, antara lain:

1. Mengingat kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru kelas maka sebaiknya

pekerjaan administrasi tersebut tidak terlalu menyita waktu mereka. Catatan-catatan yang

dikerjakan haruslah bersifat sederhana.

2. Catatan-catatan pribadi yang dibuat harus dijaga kerahasiaannya.

3. Semua catatan yang dikumpulkan hendaknya dimaksudkan untuk keperluan layanan

bimbingan dan konseling.

4. Setiap catatan tentang murid hendaknya mudah ditemukan.

1. Pola Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar

Pola kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat digambarkan

sebagai berikut:

a. Pada saat pertama diterima sekolah, data pribadinya dicatat dari hasil pengedaran angket

pada orang tua, atau dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Data

tersebut kemudian dimasukkan kedalam file, map atau buku pribadi masing-masing

murid.

b. Data murid yang diperoleh dari catatan anekdot selama proses belajar-mengajar

dimasukkann kedalam dokumen murid yang bersangkutan.

c. Bila guru memandang perlu memberikan pelayanan kepada murid, maka laporannya juga

dimasukkan kedalam dokumen diatas.

d. Konsultasi guru dengan orang tua murid hendaknya juga dicatat dan dimasukkan kedalam

dokumen.

e. Setiap bulan guru diharapkan dapat memberikan laporan tentang pelayanan bimbingan

dan konseling kepada kepala sekolah, baik secara tertulis mauun secara lisan.

f. Dalam keadaan yang sangat khusus guru kelas dapat menghasilkan murid kepada petugas

yang lebih relevan dan berwewenang atas izin kepala sekolah.
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2. Sarana Administrasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar

Sarana penunjang pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekoah

dasar, antara lain:

a. Ruang serba guna bimbingan. Pada ruangan ini dapat dilakukan berbagai kegiatan

bimbingan dan konseling seperti bimbingan kelompok, konseling perorangan, pemberian

informasi dan lain sebagainya. Ruang tersebut harus menyenangkan, tidak memberikan

kesan yang sama dengan situasi kelas dan terhindar dari suasana keributan.

b. Alat-alat mobile seperti almari, meja, kursi konseling, dan kursi tamu.

c. Alat-alat kelengkapan bimbingan seperti alat-alat pengumpulan data, alat-alat

penyimpanan dan pengolahan data, buku paket bimbingan karier, papan media bimbingan

(untuk keperluan pemberian informasi) dan sebagainya. Alat-alat ini sebaiknya disimpan

pada ruangan serba guna bimbingan.

F. Rangkuman

1. Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rencana kerja atau kegiatan yang

akan dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Rencana ini disusun secara

sistematis dan terpadu oleh petugas bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang

terdiri dari Kepala Sekolah, guru kelas, dan guru-guru lain. Dalam program bimbingan

dan konseling terdiri dari Prinsip-prinsip Penyuluhan program dan bimbingan konseling,

langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling dna isi program

bimbingan dan konseling.

2. Organisai bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengaturan atau pengelolaan

agar program tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya secar efektif dan efisien. Karena

tanpa adanya organisasi, kegiatan bimbingan dan konseling tidak terkoordinasi dengan

baik, sasaran yang akn dicapai tidak jelas dan kegiatan itu tidak terkontrol atau tidak

terawasi dengan baik. Dalam organisasi bimbingan dan konseling yang baik da teratur

dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan hubungan dan mekanisme kerja yang

efektif.

Dalam organisasi bimbingan dan konseling terdiri dari pola organisasi bimbingan dan

konseling di sekolah dasar, peranan personal sekolah dalam layanan bimbingan dan

konseling.

3. Program administrasi bimbingan dan konseling dapat dilihat secara makro dan mikro.

Secara makro administrasi bimbingan dan konseling sebagai usaha dalam mengelola dan

menggerakan berbagai personil dan material dalam rangka mencapai tujuan bimbingan
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dan konseling. Adapun secra mikro dimaksudkan sebagai kegiatan pengaturan lalu lintas

kerja pelayanan bimbinagn dan konseling sehingga kegiatan tersebut tetap lancar, efisien

dan efektif. Administrasi ini dapat berupa pencatatan data murid, penyimpanannya,

pelaporan dan pengalih tanganan masalah murid kepada yang lebih ahli.
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BAB X

PENILAIAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

DI SEKOLAH DASAR

A. Latar Belakang

Penilaian layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa setiap

tindakan layanan bimbingan dan konseling seyogyanya diikuti oleh tindakan penilaian.

Karena dengan demikian akan memungkinkan guru (pelaksana bimbingan dan konseling di

sekolah dasar) dapat mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan layanan bimbingan dan konseling

yang diberikannya telah tercapai. Selanjutnya, berdasarkan hasil-hasil penilaian itu guru akan

dapat pula meninjau kembali program-program bimbingan dan konseling yang telah disusun,

hal-hal yang mendorong, dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan bimbingan dan

konseling di sekolah dasar.

B. Tujuan Perkuliahan

Setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan tujuan penilaian dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar

2. Menyebutkan kriteria keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar

3. Menjelaskan langkah-langkah penilaian layanan bimbingan dan konseling

4. Menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam penilaian layanan bimbingan dan konseling

5. Menyusun teknik dan alat penilaian layanan bimbingan dan konseling

C. Tujuan Penilaian

Penilaian bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana

layanan-layanan dalam program bimbingan dan konseling di sekolah dasar telah dilaksanakan

dan mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Hal ini dapat disebut sebagai tujuan umum

penilaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.Secara khusus penilaian layanan

bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan:

1. Mengungkapkan sejauh mana layanan pengumpulan data telah dilaksanakan di sekolah

dasar.
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2. Mengungkapkan sejauh mana murid telah memanfaatkan data tentang diri dan

lingkungan yang tersedia di sekolah untuk memahami lebih banyak keadaan diri dan

lingkungannya.

3. Mengungkapkan sejauh mana layanan bimbingan karier telah dilaksanakan dan sejauh

mana murid telah memanfaatkannya untuk menunjang kemajuan belajarnya di sekolah

4. Mengungkapkan sejauh mana layanan bantuan pemecahan masalah telah dilaksanakan,

yang meliputi jenis-jenis masalah dan cara penanggulangannya serta banyaknya murid

yang telah memanfaatkannya.

5. Mengungkapkan sejauh mana layanan penempatan dan penyaluran telah dilaksanakan,

yang meliputi jenis layanan dan banyaknya murid yang telah memanfaatkan layanan

penempatan dan penyaluran.

6. Mengungkapkan sejauh mana terjadinya kerjasama antar semua staf sekolah dan antara

sekolah dengan orang tua murid.

7. Mengungkapkan sejauh mana terjadinya hubungan kerjasama antara sekolah dan

masyarakat.

D. Kriteria Penilaian

Untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan di atas telah tercapai, perlu ditetapkan

kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah

dasar, kriteria yang dimaksud antara lain adalah:

1. Semakin banyak murid yang berhasil dengan baik dalam belajar atau semakin sedikit

yang gagal dalam belajar.

2. Sebagian besar murid dapat menyesuaikan dirinya secara baik dengan tuntutan-tuntutan

sekolah, dengan teman-teman, dan dengan lingkungan.

3. Sebagian murid memiliki semangat yang tinggi untuk belajar karena memiliki banyak

kesempatan untuk memahami secara jelas tujuan-tujuan dan cara-cara belajar.

4. Sebagian besar murid telah memahami keadaan diri dan lingkungannya dengan baik.

5. Sebagian besar murid di sekolah telah menghayati fungsi dan peranan layanan bimbingan

dan konseling yang diberikan oleh gurunya.

6. A danya hubungan yang harmonis antara murid sesamanya dan antara murid dengan

guru.

7. Sebagian besar murid telah memiliki rencana-rencana yang sistematik untuk

menyelesaikan tugas sekolah mereka, serta mengetahui cara membuat rencana yang lebih

baik.



Bimbingan dan Konseling SD | 160Badarudin, S.Pd.

8. Adanya hasrat yang lebih besar dari guru-guru untuk memperoleh informasi yang lebih

lengkap dan menyeluruh mengenai diri murid-muridnya.

9. Sebagian besar murid telah mendapat layanan penempatan dan penyaluran yang sesuai

dengan sifat-sifat pribadi yang dimilikinya.

10. Semakin meningkatnya hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua murid

dalam membina dan mengembangkan pribadi murid.

11. Semakin banyak warga masyarakat yang menyadari ada dan pentingnya layanan

bimbingan dan konseling bagi murid-murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

12. Semakin banyak murid dan warga masyarakat lainnya yang meminta jasa layanan

bimbingan dan konseling.

13. Semakin sedikit murid yang membuat tindakan-tindakan indispliner.

14. Semakin sedikit murid yang putus sekolah.

E. Prinsip – prinsip Penilaian Layanan Bimbingan dan Konseling

Penilaian layanan bimbingan dan konseling dilaksanakanmenurut prinsip-prinsip

tertentu. Di bawah ini disajikan beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam melaksanakan

penilaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.

1. Penilaian yang efektif menghendaki adanya tujuan yang jelas

Sebelum penilaian dilaksanakan perlu dikenali lebih dahulu tujuan-tujuan apa yang

hendak di nilai. Tujuan-tujuan itu hendaklah dinyatakan dalam istilah yang dapat diukur.

Misalnya, berapa kali layanan bimbingan dan konseling itu diberikan, berapa banyaknya,

murid yang telah diberi layanan bimbingan dan konseling dan sebagainya.

2. Penilaian yang efektif menghendaki adanya kriteria yang jelas

Untuk menyatakan apakah sesuatu layanan bimbingan dan konseling itu berhasil atau

tidak perlu ditetapkan suatu kriteria tertentu. kriteria itu lazimnya dinyatakan dalam bentuk

jumlah (presentase) tetapi dapat juga dinyatakan dalam benttukm kecenderungan-

kecenderungan yang terjadi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan keadaan

sebelum atau pada saat awal layanan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan. Hal yang

terakhir disebutkan ini pada dasarnya juga bertitik tolak dari jumlah (presentase). Misalnya

sekurang-kurangnya 75% murid telah menerima layanan bimbingan belajar.
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3. Hasil penilaian layangan bimbingan dan konseling harus dapat memberikan

sumbangan yang berarti bagi usaha perbaikan dan penyempurnaan layanan

bimbingan konseling di sekolah dasar

Proses dan hasil penilaian layanan bimbingan dan konseling tidak akan memiliki

makna apabila tidak dapat digunakan untuk perbaiakan dan penyempurnaan program dan

layanan bimbingan itu sendiri. Oleh sebab itu kegiatan penilaian hendaklah dirancang

sedemikian rupa dan digunakan untuk meninjau kembalim program dan layanan yang telah

diberikan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan layanan bimbingan

dan konsling untuk masa yang akan datang.

4. Penilaian yang efektif merupakanmerupakan kegiatan yang terencana dan

berkesinambungan.

Penilaian layanan bimbingan dan konseling memerlukan perencanaan yang matangdan

dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan kegiatan layanan bimbingan

dan konseling yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kegiatan layanan

bimbingan dan konseling hendaknya tidak dilaksanakan secara kebetulan atau sewaktu-waktu

saja, tetapi dilaksanakan. Misalnya, pada akhir semester.

5. Penilaian bimbingan dan konseling yang efektif dilaksanakan dengan

mengikutsertakan semua pihak di sekolah.

Sering dikatakan bahwa kegiatan penilaian layanan bimbingan dan konseling

merupakan usaha bersama di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan petugas sekolah lainnya

termasuk orang tua murid. Oleh sebab itu, dalam menilai keberhasilan layanan bimbingan dan

konseling perlu mengikutsertakan pihak pihak tersebut.

F. Pendekatan-Pendekatan dalam Penilaian Layanan Bimbingan dan Konseling

Penilaian layanan bimbingan dan konseling disekolah dasar dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. pendekatan apa yang akan digunakan itu

tergantung pada pertimbangan-pertimbangan, seperti tujuan penilaian dan criteria yang

digunakan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa perencanaan penilaian hendaklah dilakukan

oleh orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Pendekatan-pendekatan

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut;

1. Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu penelitian yang mendalam untuk meninjau kemajuan-

kemajuan yang dicapai oleh masing-masing murid setelah mengikuti layanan bimbingan dan

konseling. Kegiatannya meliputi penganalisisan, pensintetisan dan penginterpretasian data
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yang berkenaan dengan masalah yang diteliti atau dinilai. Penilaian dengan menggunakan

pendekatan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu pendekatan ini hanya

cocok untuk menilai layanan bimbingan tetentu. Kroth (1973) mengatakan bahwa pendekatan

ini hanya cocok digunakan untuk menilai proses dan tehnik-tehnik konseling.

2. Survey

Dibandingkan dengan studi kasus, survey merupakan metode yang paling ekonomis

dan banyak digunakan dalam penilaian layanan bimbingan. Dengan metode ini dalam waktu

yang singkat dapat diperoleh data lebih banyak dan menyeluruh mengenai pelayanan

bimbingan dan konseling di sekolah. Pendekatan survey dapat digunakan untuk

mengungkapkan keadaan proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling.

3. Eksperimen

Eksperimen merupakan suatu usaha untuk menilai keberhasilan layanan bimbingan

dan konseling yang dilakukan dengan jalan menerapkan layanan bimbingan dan konseling itu

sendiri pada satu atau beberapa kelompok murid. Perubahan perubahan tingkah laku yang

terjadi pada kelompok murid – murid yang lain yang tidak diberi layanan bimbingan dan

konseling. Dalam hal ini, dilihat apakah ada perbedaan yang berarti antara yang satu dengan

yang lain. Hasil eksperimen ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan

modifikasi tingkah laku murid melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

G. Tehnik dan Alat Penilaian Layanan Bimbingan dan Konseling

Penilaian layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara,

seperti angket, observasi, wawancara, dan sosiometri. Di bawah ini dicantumkan sebuah

contoh alat penilaiaan bimbingan dan konseling. Alat ini di jawab oleh murid-murid.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MURID

Daftar pertanyaan dibawah ini berguna untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling

di sekolahmu. Jawablah dengan jujur dan benar dengan memberi tanda silang (X) pada tempatnya

yang sesuai.

Nama : Jenis Kelamin : L/P

Kelas : Sekolah:

Pertanyaan Ya Tidak Tidak tahu

1 2 3 4

1. Adakah kamu menerima bantuan dari gurumu
dalam membuat rencana belajarmu?

2. Adakah gurumu membantu kamu tentang cara-
cara belajar yang baik?
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3. Adakah kamu diberitahukan tentng keadaan
dirimu sehari-hari?

4. Adakah kamu di beri hasil keterangan tentang
hasil ujiannmu?

5. Adakah gurumu membantunkamu mengatasi
kesulitan yang kamu hadapi?

6. Adakah kamu pernah menerima keterangan dari
gurumu tenteng sekolahapa yang dapat kamu
masuki setelah tamat sekolah dasar?

7. Adakah gurumu membantu kamu mengatasi
kesulitan yang kamu hadapi dalam belajar?

8. Adakah gurumu membantu kamu membuat
rencana masa depanmu?

9. Adakah gurumu membantu kamu dalam bergaul
dengan teman-teman dan orang lain?

1. Di sekolah saya menerima bantuan dari guru dalam
hal berikut ini :

Tidak ada sedikit banyak

1. Mendapat keterangan-keterangan tentang
kesempatan dan ketentuan kerja.

2. Memahami diri sendiri

3. Memahami sekolah lanjutan

4. Mengatasi kesulitanpribadi

5. Memilih kegiatan ektra kurikuler

6. Menyusun rencana pelajaran yang sesuai dengan
kemampuan yang di miliki

7. Memahami hasil ujian dan tes lainnya

8. Mengenbangkan kebiasaan belajar yang baik

2. Siapakah yang membantu kamu dalam hal di
bawah ini?

O.T Gr. KS LI

1. Bantuan dalam membuat rencana pelajaran

2. Keterangan tentang kesempatan-
kesempatan pendidikan setelah tamat
sekolah dasar

3. Bantuan dalam bergaul dengan teman-
teman dan orang lain

4. Bantuan dalam mengatasi kesulitan pribadi

H. Langkah-langkah Penilaian

Penilaian layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Penentuan tujuan-tujuan yang hendak dinilai
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Langkah pertama adalah menetapkan parameter atau batas-batas penilaian. Penilaian

dapat diarahkan pada keseluruhan program bimbingan dan dapat juga pada satu atau beberapa

tujuan. Tujuan ini hendaklah dinyatakan dengan istilah yang jelas, singkat, spesifik, dan dapat

ditukar. Tujuan-tujuan yang dinyatakan secara luasmisalnya untuk memudahkan penyesuaian

murid lebih sukar di ukur dari pada tujuan-tujuan yang dinyatakan secara spesifik seperti “

menyediakan kesempatan bagi murid untuk membuicarakan rencana pelajarannya”.

2. Menyusun alat penilaian

Langkah ini digunakan untuk mengenali danmenetapkan tolak ukur sejauh mana

tujuan-tujuan yang ditatapkan sebelumnya telah tercapai. Dalam contoh di atas (langkah

pertama) tolak ukur yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian tujuan adalah

persentase siswa yang mengikuti bimbingan perencanaan pelajaran dari gurunya. Dalam

keseluruhan rencana penilaian, disamping menspesifikasi data yang dikumpulkan juga harus

di spesifikasi bagaimana data itu disimpan dan disusun serta kepada siapa saja laporannya

diberikan. Akhirnya, data yang diperoleh itu hendaklah dapat digunakan untuk meningkatkan

layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

3. Pelaksanaan penilaian

Setelah akat penilaian itu disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penilaian

kesahihan hasil penilaian tidak saja tergantung pada alat penilaian tetapi pada situasi kapan

penilaian itu dilaksanakan. Dalam hal ini amat penting adanya perencanaan dan pendekatan

yang baik serta penggunaan tenaga-tenaga penilai yang memiliki kemampuan di bidang

tersebut. Pengaturan waktu penilaian menjadi amat penting, karena di samping banyak aspek

program yang hanya dapat dinilai secara longitudinal juga ada kegiatan-kegiatan yang

memerlukan penilaian segera.

4. Penggunaan hasil-hasil penilaian

Akhirnya yang lebih penting dalam keseluruhan usaha penilaian bimbingan dan

konseling adalah sejauh mana hasil-hasil penilaian itu berguna untuk peningkatan layanan

bimbingan dan konseling di sekolah.
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