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Abstrak 

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Kota 

Mojokerto terdapat beberapa permasalahan perselisihan yang terjadi antar peserta 

didik baru kelas VII. Dampaknya adalah peserta didik yang menjadi korban 

cenderung menjadi pendiam saat dikelas. Kondisi tersebut memungkinkan adanya 

pandangan atau penilaian yang negatif tentang dirinya dalam bersosialisasi dengan 

teman sebayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konsep diri 

sosial peserta didik ditinjau dari status teman sebaya di kelas VII. Jenis penelitian 

ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Bentuk desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alat pengumpul data yang 

dipakai adalah wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai alat pelengkap. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 5 peserta didik dari kelas VII di SMP Negeri 1 

Kota Mojokerto yang mewakili tiap kategori status kelompok sebaya. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data metode alir dari Miles dan 

Huberman. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

ada 4 peserta didik yang memiliki konsep diri sosial yang positif dan 1 peserta didik 

yang memiliki konsep diri sosial yang negatif. Untuk konsep diri sosial positif terdiri 

dari anak populer, anak terabaikan, anak kontroversial, dan anak rata-rata. 

Sedangkan konsep diri sosial negatif terdiri anak yang ditolak. Dari faktor 

penerimaan sosial sudah dapat diketahui konsep diri sosial peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, 4 peserta didik yang 

memiliki konsep diri sosial positif merasa diterima di kelas. Sehingga tidak ada 

masalah bagi mereka untuk berbaur dengan teman di kelas. 

Kata Kunci: Konsep diri sosial, hubungan teman sebaya, status kelompok teman 

sebaya 

Abstract 
The result of preliminary study is there are some confrontation that occur among the 

new students of class VII. The impact is that students who become victims tend to be 

quiet when in class. These conditions allow for a negative view or assessment of 

themself in socializing with peers. From the preliminary study, the researcher want 

to know the form of social self-concept of learners in terms of peer relationships in 

class VII. This research type is qualitative design descriptive method with case study. 

The data collection tools used are interviews, observation and documentation as a 

complementary tool. The subjects in this study were 5 students from 7th grade in 1 

Public Middle School Mojokerto representing each category of peer group status. 

The data analysis technique is data flow analysis technique from Miles and 

Huberman. Based on the analysis the results are 4 learners who have positive social 
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self-concept and 1 learner who has a negative self-social concept. For positive social 

self-concept consists of popular children, abandoned children, controversial 

children, and average children. While the negative social self-concept consists of 

children who are rejected. The social acceptance factors can be known the social 

self-concept of learners. The interviews results is 4 students who have positive social 

self-concept feel accepted in the classroom. Therefore there is no problem for them 

to mingle with friends in class. 

Keywords: Social self-concept, peer relationship, peer group status 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai upaya untuk memunculkan pola 

perilaku sosial yang matang maka 

dibutuhkan konsep diri khususnya aspek 

sosial yang baik pula. Staines menjelaskan 

ada tiga aspek dalam konsep diri, salah 

satunya adalah diri sosial dimana aspek ini 

merupakan diri sebagaimana yang diyakini 

individu dan orang lain yang melihat dan 

mengevaluasi (Burns, 1993). Berdasarkan 

pernyataan Staines tersebut maka konsep 

diri aspek sosial ini penting untuk dimiliki 

sebagai dasar untuk berinteraksi dengan 

teman dan lingkungan. 

Hubungan sosial remaja merupakan hal 

terpenting dalam perkembangan remaja. 

Epstein, Brim, Blith dan Trager (Prayitno, 

2006) menyatakan bahwa konsep diri yang 

menyangkut sosial yaitu perasaan seseorang 

tentang kualitas hubungan sosialnya dengan 

orang lain. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa konsep diri sosial erat kaitannya 

dengan masalah hubungan sosial individu 

dengan orang lain. Bonner menyatakan 

bahwa hubungan sosial adalah suatu 

hubungan antara dua individu atau lebih 

yang saling mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain 

atau sebaliknya.  

Hubungan sosial menjadi sangat penting 

karena remaja akan mengalami perasaan 

sama dengan teman sebayanya. Oleh karena 

itu, teman sebaya dianggap sebagai 

seseorang yang dapat memahaminya 

(Rahmawati & Hartati, 2007). Anak belajar 

untuk mengenal dirinya sendiri serta 

kedudukannya dalam kelompok melalui 

hubungan interpersonal dengan teman 

sebaya. Dalam teori psikososial Erikson 

disampaikan perkembangan psikologis 

dihasilkan dari interaksi antara proses-

proses maturasional atau kebutuhan biologis 

dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-

kekuatan sosial yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Teori perkembangan psikososial telah 

membagi ke dalam 8 tahapan 

perkembangan. Di mana pada usia SMP 

berada dalam tahapan 5 yaitu identitas vs 

kekacauan identitas. Pada tahap ini, seorang 

remaja akan mencoba banyak hal untuk 

mengetahui bagaimana jati diri mereka yang 

sebenarnya. Biasanya mereka akan 

melaluinya dengan teman-teman yang 

mempunyai kesamaan komitmen dalam 

sebuah kelompok. Diterima atau tidaknya 

remaja dalam kelompok akan berpengaruh 

pada konsep diri sosial yang dimiliki oleh 

peserta didik. Sehingga akan berpengaruh 

pula pada bagaimana cara peserta didik 

bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Terdapat 3 dimensi yang dilihat dalam 

penelitian ini antara lain penerimaan sosial, 

kecakapan sosial, dan tanggung jawab 

sosial. Dimensi penerimaan sosial mengacu 

pada persepsi sesorang untuk diterima 

dengan baik dan disukai oleh orang lain. 

Khususnya penerimaan individu dalam 

kelompok sebayanya serta status 

kepemimpinan dan popularitas mereka. 

Untuk dimensi kecakapan sosial dapat 

dipahami sebagai persepsi seseorang tentang 

kemampuan seseorang untuk berfungsi 

dalam situasi sosial. Dalam hal ini berkaitan 

dengan penampilan seseorang berkenaan 

dengan hubungan sosial, keterampilan sosial 

dan keramahan. Dimensi tanggung jawab 

sosial ini mengacu pada persepsi seseorang 
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terhadap kontribusi seseorang terhadap 

fungsi masyarakat yang seharusnya. Adanya 

dimensi ini di dalam konsep diri sosial 

terkait dengan fakta bahwa perasaan 

menerima orang lain dan merasa diri mereka 

kompeten secara sosial tidak secara global 

mencerminkan persepsi seseorang tentang 

perkembangan sosial seseorang. 

Bentuk dari konsep diri itu ada dua yaitu 

konsep diri positif dan konsep diri negatif. 

Yang pertama adalah konsep diri positif 

dimana dapat digambarkan dengan apabila 

ia merasa sebagai pribadi yang hangat, 

penuh keramahan, memiliki minat terhadap 

orang lain, memiliki sikap empati, supel, 

merasa diperhatikan, memiliki sikap 

tenggang rasa, peduli akan nasib orang lain, 

dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di 

lingkungannya (Nashori, 2000). Dapat 

konsep diri negatif apabila ia merasa tidak 

berminat dengan keberadaan orang lain, 

acuh tak acuh, tidak memiliki empati pada 

orang lain, tidak (kurang) ramah, kurang 

peduli terhadap perasaan dan nasib orang 

lain, dan jarang atau bahkan tidak pernah 

melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas 

sosial (Nashori, 2000). 

Wentzel dan Asher (Santrock, 2011) 

menyebutkan para ahli perkembangan 

membedakan lima status kawan sebaya di 

antaranya adalah anak populer, anak 

terabaikan, anak ditolak, anak rata-rata dan 

anak kontroversial. Anak-anak populer 

(popular children) adalah mereka yang 

sering kali dipilih sebagai kawan terbaik 

serta jarang tidak disukai oleh kawan-

kawannya. Anak rata-rata (average 

children) adalah anak yang memperoleh 

angka rata-rata untuk dipilih secara positif 

maupun negatif oleh kawan-kawannya. 

Anak-anak yang diabaikan (neglected 

children) adalah anak yang jarang dipilih 

sebagai kawan terbaik namun tidak ditolak 

oleh kawan-kawannya. Anak-anak yang 

ditolak (rejected children) adalah anak yang 

jarang dipilih sebagai kawan terbaik 

seseorang dan secara aktif tidak disukai oleh 

kawan-kawannya. Anak-anak kontroversial 

(controversial children) adalah anak yang 

mungkin dipilih sebagai kawan terbaik 

seseorang dan mungkin pula tidak disukai 

oleh kawan-kawannya. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Kota Mojokerto. Di mana 80 

persen permasalahan yang masuk ke ruang 

BK adalah permasalahan tentang hubungan 

teman sebaya. Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai 

konsep diri sosial yang dimiliki oleh peserta 

didik baru ditinjau dari hubungan teman 

sebaya. Sehingga diharapkan dapat 

membantu menjawab permasalahan sosial 

apa yang sering terjadi di sekolah, serta 

bagaimana cara siswa berinteraksi dengan 

lingkungan sosial. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian diskriptif kualitatif. Karena dalam 

mengkaji permasalahan, peneliti tidak 

membuktikan maupun menolak hipotesis 

yang dibuat sebelum penelitian melainkan 

mengolah data dan mengalisis suatu masalah 

secara non numerik. Data hasil penelitian ini 

berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). 

Penelitian ini akan menggunakan desain 

penelitian studi kasus. Studi kasus adalah 

penelitian yang mendalam tentang individu, 

satu kelompok, satu organisasi, satu 

program kegiatan, dan sebagainya dalam 

waktu tertentu. Data berupa hasil deskripsi 

yang diperoleh melalui tahap wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Subjek utama 

dalam penelitian ini adalah peserta didik 

yang populer, ditolak, diabaikan, rata-rata, 

dan kontroversial. Selain itu, informasi 

pendukung juga didapatkan dari guru 

Bimbingan dan Konseling. 

Teknik pengumpul data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Dalam penelitian ini 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

menggunakan triangulasi sumber. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data metode alir dari Miles 

dan Huberman (Miles & Huberman, 1992). 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu 



Konsep Diri Sosial pada Siswa Kelas VII Ditinjau dari Status Teman Sebaya di SMP 

Negeri 1 Kota Mojokerto 

4 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 

HASIL PENELITIAN 

Anak Populer 

Anak Populer 

Anak populer sering kali dipilih sebagai 

kawan terbaik dan jarang tidak disukai oleh 

kawan-kawannya. Hasil sosiometri yang ada 

menunjukkan bahwa PT mendapatkan 

nominasi disuka paling banyak. Berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan bahwa PT dapat 

menampilkan prestasi yang baik di sekolah. 

Berikut hasil wawancara dengan PT, 

“Saya sering mengikuti lomba 

mewakili sekolah. Saya dipilih oleh 

sekolah, Bu. Karena saya pas seleksi 

masuk SPENSA menggunakan jalur 

prestasi. Jadi diambil dari situ.” 

(I.PT.W.19.04.18) 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan guru 

BK sebagai berikut, 

“Kalau di kelas PT itu ketua kelas. 

PT biasanya ikut lomba pidato dan 

karya ilmiah.” (I.PR.W.20.04.18) 

Berdasarkan dua petikan wawancara 

diatas dapat diambil kesimpulan jika PT 

menunjukkan prestasi yang cemerlang di 

sekolah. Selain itu PT juga termasuk pribadi 

yang supel. Berikut hasil wawancara dengan 

guru BK, 

“Kalau di luar kelas ya naik 

keterampilan sosialnya.” 

(I.PR.W.20.04.18) 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

observasi bahwa PT memiliki banyak teman 

di luar kelas baik dengan teman seangkatan 

maupun dengan kakak kelas. Karena PT 

aktif menjadi anggota OSIS dan berbagai 

kegiatan lomba berkelompok serta 

ekstrakurikuler. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa PT 

memiliki konsep diri sosial yang positif.  

 

Anak Rata-Rata 

Anak rata-rata adalah anak yang 

memperoleh angka rata-rata untuk dipilih 

secara positif maupun negatif oleh teman-

temannya. Hasil sosiometri menunjukkan 

bahwa SD mendapatkan nominasi yang 

hampir seimbang antara yang disuka dan 

tidak disuka. Berdasarkan hasil penelitian 

SD termasuk anak yang memiliki konsep 

diri sosial yang positif. SD termasuk anak 

yang supel berikut hasil wawancara dengan 

SD, 

“Saya sama teman itu biasa saja Bu” 

(I.SD.W.17.04.18) 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Guru 

BK sebagai berikut, 

“Dia bisa berbaur dengan baik. SD 

termasuk tipe anak yang bisa 

berbaur” (I.JD.W.20.04.18) 

Selain hasil wawancara tersebut, 

diperkuat pula dengan hasil observasi yang 

menunjukkan bahwa SD bermain dengan 

teman sekelas dan lain kelas saat istirahat 

berlangsung. SD juga aktif mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler selain yang 

diwajibkan sekolah, yaitu basket. SD pun 

juga mengikuti lomba antar kelas mewakili 

kelasnya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa SD memiliki konsep diri sosial yang 

positif. 

 

Anak Diabaikan 

Anak yang diabaikan adalah anak yang 

jarang dipilih sebagai kawan terbaik namun 

tidak ditolak oleh kawan-kawannya. 

Berdasarkan hasil sosiometri menunjukkan 

bahwa NA memiliki nominasi disuka paling 

sedikit tetapi tidak ada teman yang 

memberikan nominasi tidak suka 

kepadanya. NA memiliki prestasi yang baik 

di sekolah. Data yang didapatkan di 

lapangan adalah, 

“Saya pernah mengikuti lomba 

olimpiade matematika tingkat SMP, 

Bu.” (I.NA.W.17.04.18) 

NA termasuk anak yang supel dan aktif. 

Berikut hasil wawancara, 
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“Mau berteman dengan saya atau 

nggak itu urusan mereka, kalau saya 

sih berteman saja, Bu.” 

(I.NA.W.17.04.18) 

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan 

Guru BK, 

“Kalau saya amati ya dia bisa 

berteman dengan teman-temannya. 

Bisa berbaur begitu. Meskipun 

keliatannya diam tetapi dia anak 

yang percaya diri.” 

(I.JD.W.20.04.18) 

Berdasarkan hasil observasi NA juga 

aktif memberikan pendapat saat kerja 

kelompok. Selain itu, NA juga mengikuti 2 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah selain 

yang diwajibkan oleh sekolah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa meskipun NA 

termasuk anak yang diabaikan di kelas, NA 

masuk dalam kategori anak yang memiliki 

konsep diri sosial positif. 

 

Anak Kontroversial 

Anak kontroversial mungkin dipilih 

sebagai kawan terbaik seseorang dan 

mungkin pula tidak disukai oleh kawan-

kawannya. Secara sosiometri, kelompok ini 

unik karena anak kontroversial tinggi dalam 

penerimaan dan penolakan. Hal ini sama 

dengan hasil sosiometri yang telah disebar 

dimana subjek terpilih karena memiliki 

nominasi yang sama antara disuka dan tidak 

disuka. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa TA pribadi yang penuh 

keramahan dan memiliki minat terhadap 

orang lain. Berikut adalah fakta yang 

didapatkan di lapangan, 

“Saya merasa diterima, Bu. Tapi ada 

satu atau dua orang yang tidak suka 

sama saya.” (I.TA.W.19.04.18) 

Berikut didukung oleh pernyataan dari 

Guru BK kelas TA, 

“Kalau menurut saya TA tidak 

memiliki kesulitan saat harus 

berbaur di kelas. Kalau saya menilai 

ada yang suka dengan TA, ada juga 

yang tidak. Akan tetapi kalau di 

kelas TA tidak memiliki 

permasalahan berarti dalam hal 

berbaur dengan temannya.” 

(I.DV.W.20.04.18) 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa TA 

merupakan pribadi yang ramah sehingga 

tidak ada kesulitan untuknya berbaur dengan 

temannya. Selain itu TA juga termasuk anak 

aktif yang mengikuti kegiatan baik di 

sekolah maupun di luar sekolahnya. TA aktif 

dalam kegiatan tari, modelling  ̧ serta Gus 

Yuk Mojokerto. Di sekolah dia juga aktif 

sebagai anggota OSIS sehingga memiliki 

teman dari berbagai kalangan. TA juga 

mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler di luar 

yang diwajibkan oleh sekolah. Berdasarkan 

pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

TA termasuk anak yang memiliki konsep 

diri sosial yang positif. 

 

Anak Ditolak 

Anak yang ditolak jarang dipilih sebagai 

kawan terbaik seseorang dan secara aktif 

tidak disukai oleh kawan-kawannya. Hasil 

sosiometri menujukkan bahwa AP 

mendapatkan nominasi tidak disuka 

terbanyak. Berdasarkan hasil penelitian AP 

termasuk anak yang memiliki konsep diri 

sosial yang negatif. Hal ini sesuai dengan 

ciri-ciri bentuk sikap konsep diri sosial 

negatif yaitu kurang ramah. Berikut 

wawancara dengan AP yaitu, 

“Saya tidak diterima di kelas Bu. 

Saya kesulitan mencari teman untuk 

dijadikan kelompok tugas. Teman-

teman juga agak menjauh Bu.” 

(I.AP.W.18.04.18) 

Saat wawancara berlangsung, AP 

menjawab dengan menangis. Hal itu juga 

diperkuat oleh pernyataan Guru BK, 

“Di kelas dia tidak ada temannya. 

AP kurang baik dalam 

bersosialisasi. Soalnya ya itu tadi 

dek, kan temannya itu-itu saja.” 

(I.PR.W.20.04.18) 

Berdasarkan hasil observasi juga 

didapatkan bahwa AP hanya duduk 
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menyendiri di bangku belakang. Saat kerja 

kelompok pun AP lebih banyak diam tidak 

memberikan tanggapan maupun pendapat. 

AP pun jarang mengikuti kegiatan di 

sekolahnya. Misalnya, AP hanya mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan 

oleh sekolah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa AP memiliki konsep diri sosial yang 

negatif. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran mengenai bentuk 

konsep diri sosial pada siswa kelas VII 

ditinjau dari status teman sebaya di SMP 

Negeri 1 Kota Mojokerto. Wentzel dan 

Asher (dalam Santrock, 2007) menyebutkan 

para ahli perkembangan membedakan lima 

status teman sebayanya. Kategori tersebut 

antara lain anak yang populer, anak yang 

diabaikan, anak yang ditolak, anak yang 

kontroversial dan anak yang rata-rata. 

Penentuan subjek tersebut diperoleh melalui 

hasil sisometri yang telah disebar. Untuk 

mengetahui bentuk konsep diri sosial akan 

diamati melalui aspek dimensi konsep diri 

sosial. Dimensi konsep diri sosial yang akan 

diteliti adalah penerimaan sosial, kecakapan 

sosial, serta tanggungjawab sosial. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa setiap kategori teman 

sebaya yang ada memiliki perbedaan bentuk 

konsep diri sosial dalam dirinya. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan terdapat 4 peserta didik yang 

memiliki konsep diri sosial yang positif serta 

ada 1 peserta didik yang memiliki konsep 

diri sosial yang negatif. Untuk konsep diri 

sosial positif terdiri dari anak populer, anak 

terabaikan, anak kontroversial, dan anak 

rata-rata. Sedangkan konsep diri sosial 

negatif terdiri anak yang ditolak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan, 4 peserta didik yang 

memiliki konsep diri sosial positif merasa 

diterima di kelas. Sehingga tidak ada 

masalah bagi mereka untuk berbaur dengan 

teman di kelas. Meskipun ada satu atau dua 

anak yang tidak suka dengan mereka itu 

masih dalam batas yang wajar. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

Konselor Sekolah atau Guru BK 

Penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan konselor atau guru BK sebagai 

tambahan informasi untuk memberikan 

layanan yang lebih kompleks dan 

menyeluruh bagi peserta didik yang ada di 

sekolah. 

Pihak Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai tambahan informasi 

bagi sekolah dalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling sekolah. 

Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis yang lainnya. Sehingga 

hasil yang selanjutnya dapat lebih 

melengkapi dan menyempurnakan 

penelitian yang sebelumnya. 
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PERLAWANAN SISWA DISABILITAS KORBAN BULLYING (STUDI 

FENOMENOLOGI DI SMKN 1 PROBOLINGGO) 

 

Masbahur Roziqi 1 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan tiga hal. Pertama mengetahui perilaku bullying apa saja yang 

dialami siswa disabilitas SMKN 1 Probolinggo. Kedua, mengetahui perlawanan 

siswa disabilitas korban bullying SMKN 1 Probolinggo. Ketiga, mengetahui 

perasaan yang muncul pada siswa disabilitas korban bullying SMKN 1 Probolinggo. 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai bullying pada IS selaku siswa 

disabilitas lingkungan SMKN 1 Probolinggo. Jenis disabilitasnya tuna daksa. Ada 

pun metode yang digunakan adalah kualitatif. Jenisnya fenomenologi. Yakni 

membiarkan realitas berbicara sendiri dan merefleksikan perasaan subjek penelitian 

atas fenomena yang dialami. Hasil penelitian ini didapatkan tiga hal; Pertama, subjek 

IS mengalami bullying fisik, verbal, finansial, sosial, dan cyberbullying. Kedua, 

pelawanan subjek IS yang menjadi korban bullying antara lain memaafkan, 

membalikkan bullying verbal pada pelaku, tersenyum tulus, aktif kegiatan bersama 

komunitas, balas memukul, dan tidak membenci pelaku. Ketiga, perasaan yang 

dirasakan subjek IS antara lain; sakit hati, sabar, berani, dan mandiri. Temuan ini 

dapat menjadi salah satu referensi mengenal karakter peserta didik disabilitas yang 

mengalami bullying. 

Kata Kunci: perlawanan, disabilitas, bullying 

Abstract 
This research aims at three things. First find out what bullying behavior experienced 

by students of Probolinggo Vocational High School 1. Second, knowing the 

resistance of students with disabilities victims of bullying SMKN 1 Probolinggo. 

Third, find out the feelings that arise in students with disabilities victims of bullying 

SMKN 1 Probolinggo. The scope of this study is limited regarding IS bullying as 

students with disabilities at SMKN 1 Probolinggo. Disability type is physically 

disabled. There is also a method used is qualitative. The type is phenomenology. 

Namely letting reality speak for itself and reflect the feelings of the research subject 

to the phenomenon experienced. The results of this study found three things; First, 

IS subjects experience physical, verbal, financial, social, and cyberbullying bullying. 

Second, the IS subject's resistance to bullying includes forgiveness, reversing verbal 

bullying on the offender, smiling sincerely, actively engaging in community 

activities, hitting back, and not hating the offender. Third, the feelings felt by IS 

subjects include; hurt, patient, brave, and independent. This finding can be a 

reference to recognize the character of students with disabilities who experience 

bullying. 

Keywords: resistance, disability, bullying 

 
1 SMK Negeri 1 Probolinggo, masbahurroziqi@gmail.com 
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PENDAHULUAN 

Amelia Nasution ketakutan. Setelah 

mengupload dugaan kecurangan Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2017 

di akun facebooknya beberapa waktu lalu, 

hidupnya tidak lagi tenang. Seorang guru, di 

SMKN 3 Padangsidimpuan Sumatera Utara 

mendekatinya. Dia”mengintimidasi”Amel. 

Dia dituduh mencemarkan nama baik 

sekolah. Karena mengupload status tentang 

dugaan kebocoran kunci jawaban USBN. 

Pelajar yang sudah kelas XII itu pun stress. 

Jalan singkat akhirnya dia tempuh. Bunuh 

diri dengan menenggak racun rumput. 

Harapannya, ancaman sang guru bahwa dia 

akan dilaporkan polisi karena pencemaran 

nama baik batal. Sebab dia telah meninggal. 

Itu lah dugaan meninggalnya Amel yang 

disampaikan kepada media oleh ayah Amel, 

Ahda Yanuar. Dan akhirnya Amel memang 

meninggal dunia. Setelah dirawat selama 10 

hari sejak Sabtu, 1 April 2017, hingga Senin, 

10 April 2017, dia menghembuskan napas 

terakhir pada hari Senin tersebut (Leandha, 

2017). 

Tak hanya Amel, Tyler Long, siswa 

Murray County High School, Negara bagian 

Georgia, Amerika Serikat juga mengalami 

hal serupa. Tyler memilih bunuh diri dengan 

cara gantung diri di kamarnya, pada 17 

Oktober 2009. Hal itu dia lakukan setelah 

mendapatkan bullying dari teman-teman 

kelasnya. Dia dihina baik lewat ucapan 

maupun tindakan. Ada yang mengatakan dia 

aneh, gay, bahkan ada yang meludah pada 

makan siangnya. Akhirnya, pemuda yang 

mengidap autis asperger ini memilih 

mengakhiri hidupnya (Dubreuil & Mcniff, 

2010). 

Alex Libby, salah seorang siswa SMP di 

Sioux City, negara bagian Iowa, Amerika 

Serikat, juga menjadi salah satu korban 

bullying saat menjalani kehidupan 

bersekolahnya. Pemuda berusia 12 tahun ini 

menjadi salah satu subjek penelitian video 

dokumenter Bully (Hirsch, 2011) yang 

dibuat oleh Lee Hirsch, inisiator 

Thebullyproject.com. Alex dalam video 

dokumenter tersebut terlihat mengalami 

bullying sebanyak dua kali saat berada di 

dalam bus sekolah bersama teman-

temannya. Pertama saat dia mendapatkan 

bullying verbal dan kedua saat mendapatkan 

bullying fisik.  

Bullying verbal pertama dia dapatkan 

dari seorang anak sekolah yang duduk di 

sebelahnya, ketika Alex mengatakan”Hey, 

you are my buddy, okay?” (Bully: menit ke-

11 detik ke-33. Kemudian si pria menjawab: 

“I’m not your buddy. I will fucking end 

you and shove broomstick up your ass, 

you’re gonna die fucking in so much pain. 

I’ll cut your face off and shit. I’ll bring knife 

tommorow. I’m gonna fuck you up. Know 

what I’m sayin?” (Bully: menit ke- 11 detik 

ke- 35-menit ke-11 detik ke- 53) 

Setelah mendengarkan itu Alex hanya 

bisa menjawab,”Yes I know yo’re sayin” 

(Bully: menit ke-11 detik ke-54) 

Dalam video tersebut, pelaku bully 

mengatakan bahwa Alex bukan temannya, 

dan dia akan menyakiti Alex dengan cara 

yang menyakitkan. Bahkan dia mengatakan 

akan membawa pisau untuk menggores 

wajah Alex. Dia berkata akan mengakhiri 

hidup Alex. Mendengar itu, Alex hanya bisa 

menjawab lemah bahwa dia mengerti apa 

yang dikatakan pelaku bully.  

Ada pun pada bullying fisik yang 

diterima Alex juga tidak kalah menyakitkan. 

Ada tiga anak yang menjadi pelaku bullying 

di dalam bus tersebut. Pelaku pertama 

tampak memegangi kepala Alex dan 

memintanya minggir (waktu 1 jam menit ke-

7: detik ke-57). Kemudian pelaku kedua 

mendorong wajah Alex dengan satu tangan 

(waktu 1 jam: menit ke-8: detik ke-3). 

Setelah itu dia tampak memukul wajah Alex 

yang duduk tepat di belakangnya (waktu 1 

jam: menit ke-8: detik ke-5).  

Tidak hanya berhenti di situ, muncul 

lagi pelaku ketiga yang secara fisik tampak 

lebih besar dari Alex. Berperawakan gendut 

memakai kaos merah, anak yang menjadi 

pelaku bullying ini lebih lama melakukan 

bullying fisik pada Alex. Pertama dia 

meminta Alex melakukan sesuatu ( waktu 1 
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jam: menit ke-8: detik ke-9), kemudian 

ketika Alex hanya menjawab”apa”, dia 

langsung memukul lengan Alex beberapa 

kali (waktu 1 jam: menit ke-8: detik ke-10 

hingga detik ke-17). Setelah itu dia 

merampas tusuk makanan berukuran kecil 

dari Alex dan menusuk-nusukkannya ke 

dada Alex (1 jam: menit ke-8: detik ke-23 

hingga detik ke-28). Kemudian dia 

membenturkan kepala Alex ke kursi di 

depan Alex sebanyak 3 kali ( waktu 1 jam: 

menit ke-8: detik ke-34 hingga detik ke-38). 

Si pelaku juga kemudian memukul Alex 

yang pusing setelah dibenturkan kepalanya ( 

waktu 1 jam: menit ke-8: detik ke-40). Alex 

hanya bisa berkata mengapa kamu 

menusukku, mengapa kamu melakukan ini 

padaku.  

Demikian juga yang terjadi pada SB, 

pelajar SMP yang menjadi korban bullying 

rekan-rekannya sesama siswa SMP di 

daerah Thamrin City, kawasan Tanah 

Abang, Jakarta Pusat pada Jum’at 14 Juli 

2017 lalu. Beberapa hari sebelumnya SB 

sempat bertengkar dengan salah satu 

temannya. Kemudian pada Jum’at itu, dia 

dicegat oleh beberapa anak seusia dirinya. 

Terjadilah bullying fisik pada SB. Dia 

diminta berlutut dan mencium tangan serta 

kaki para pelaku bullying (Tim Viva, 2017).  

Bahkan kasus bullying ada yang sampai 

masuk pada ranah hukum. Seperti yang 

dialami Lrs, siswa SMA asal Sleman DI 

Jogjakarta. Dia dibully fisik dengan brutal 

hingga mengalami trauma dan kesakitan. 

Sebanyak sembilan orang membully Lrs. 

Dua orang diantaranya masih berusia anak-

anak. Kejadian ini berlangsung pada 

Februari 2015 lalu. Ada enam orang yang 

telah divonis pidana penjara. Mulai 3 hingga 

4 tahun lebih penjara. Sementara tiga pelaku 

lain masih buron (Apriyadi, 2015). 

R, salah satu siswa SMPN Cirebon, saat 

Maret 2017 sempat mengalami bullying 

fisik berupa pemukulan dari teman-

temannya. Video bullying R itu menjadi 

viral di kanal video Youtube. Bahkan 

ditonton lebih dari 30.000 kali. Menurut 

wakil kepala SMPN 1 Sunarenggala, tempat 

sekolah R, permasalahan itu dipicu 

persoalan sepele. R membelot ke geng lain, 

sehingga anggota geng lama, yang notabene 

adalah temannya sendiri, tidak terima dan 

memukulinya (KOMPAS, 2017). 

Bullying juga bisa terjadi lewat media 

sosial internet. Seperti yang terjadi pada 

Alex Teka dari Selandia Baru. Tomazin dan 

Smith (Tomazin & Smith, 2007) 

menjelaskan:  

“Alex Teka of New Zealand ended her 

life in 2006 at age 12. Media reports 

indicated that in the year before she died, 

she was allegedly a victim of cyber bullying, 

and was sent abusive and threatening e-

mails and text messages by fellow students 

at her school. The bullying allegedly 

escalated after her mother complained to 

school authorities” 

Alex meninggal saat berusia 12 tahun. 

Sebelum meninggal dia diduga sempat 

menjadi korban cyberbullying. Email dan 

SMS nya dipenuhi ancaman dari teman 

sekolahnya. Hal itu meningkat setelah 

ibunya melakukan komplain ke sekolah atas 

bullying yang diterima putrinya.  

Ada pun data yang diungkapkan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) cukup 

memprihatinkan. Selama kurun waktu 2011-

2016 terdapat 1.024 kasus bullying yang 

melibatkan anak. Tertinggi terjadi di daerah 

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi) dan Bandung dengan 

jumlah 487 kasus. Disusul Sumatera Utara 

37 kasus, Aceh 35 kasus, Jawa Timur 32 

kasus, Sumatera Barat 30 kasus, dan 

Lampung 22 kasus. Kasus yang sebenarnya 

terjadi diyakini lebih banyak jumlahnya. 

Karena kemugkinan tidak dilaporkan dan 

tidak terpantau KPAI (KOMPAS, 2017). 

Beberapa data yang telah disebutkan 

merupakan kondisi nyata bullying yang 

terjadi di lingkungan sekolah. Trennya 

bahkan menyebar. Tidak hanya berpusat di 

Jawa. Tapi juga di provinsi lain. Bullying tak 

lagi mengenal batas teritorial daerah. 

Namun terjadi di sekolah mana pun. Tidak 

peduli dari suku, agama, dan keyakinan apa 

pun. 
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Sebenarnya kemendikbud pun telah 

mengeluarkan peraturan menteri pendidikan 

dan kebudayaan (permendikbud) nomor 82 

tahun 2015 tentang pencegahan dan 

penanggulangan tindak kekerasan di 

lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya 

untuk memberikan pegangan hukum pada 

sekolah dalam menangani bullying. Jadi 

sekolah memiliki pedoman legalitas yang 

jelas dan kuat. Tidak menerka-nerka. 

Definisi bullying pun dijelaskan gamblang. 

Dalam pasal pasal 6 huruf b disebutkan 

perundungan merupakan tindakan 

mengganggu, mengusik terus menerus atau 

menyusahkan. Sanksi bagi peserta didik 

yang melakukan bullying pun disebutkan 

pada pasal 11 yang berbunyi,”satuan 

pendidikan memberikan sanksi pada peserta 

didik berupa pembinaan, yakni teguran 

lisan, teguran tertulis, dan sanksi lain yang 

bersifat edukatif”.  

Sayangnya untuk tataran SMK, 

perhatian pemerintah belum sepenuhnya 

tercurah pada bullying. Pemerintah masih 

terfokus bagaimana membuat SMK menjadi 

tempat produksi massal pekerja-pekerja 

instan lulusan SMK yang dapat memenuhi 

pasokan permintaan tenaga kerja industri. 

Baik industri nasional maupun 

multinasional. Penggencaran nota 

kesepahaman dengan berbagai perusahaan 

menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah 

membuat link and match dengan industri. 

Tak ada pembahasan bagaimana industri 

turut berperan menanggulangi bullying. 

Alhasil link and match perusahaan masih 

terfokus pada ekonomi an sich dibandingkan 

kualitas emosional sumber daya manusia 

siswa SMK.  

Wahyono (Wahyono, 2017) 

berpendapat sekolah justru menjadi tempat 

bullying/perundungan beranak pinak. Ada 

beberapa sebab diantaranya yakni sekolah 

melakukan corporal punishment pada 

siswanya. Yaitu hukuman yang 

menimbulkan penderitaan yang dilakukan 

dengan sengaja dengan maksud untuk 

mendisiplinkan atau 

memperbaiki/mengubah perilaku seseorang 

yang melakukan kesalahan. Kemudian 

pergaulan antarteman sebaya di beberapa 

sekolah diwarnai dengan senioritas. Siswa 

kelas bawah harus tunduk patuh pada siswa 

di atasnya. Dari keluarga, anak juga 

mengalami corporal punishment. Akhirnya 

dari keluarga dan sekolah ini lah anak 

belajar melakukan semacam corporal 

punishment terhadap yang lemah. 

Tujuannya: menunjukkan eksistensi, 

superior, dan dominasinya. Sebagai 

latihannya dilakukan dilakukan terhadap 

anak lain yang di bawahnya. Di sekolah 

terhadap adik kelasnya, atau pada siswa lain 

yang lemah. Terjadi lah bullying. Sayangnya 

Widi belum menjabarkan bentuk resistensi 

atau perlawanan yang muncul dari korban 

bullying.  

Penjelasan kondisi bullying lebih 

khusus disampaikan Christine Suniti Bhat, 

dosen bimbingan dan konseling Universitas 

Ohio Amerika Serikat. Bhat (C. S. Bhat, 

2008) menjelaskan:  

An action considered to be bullying 

when: a) the person being bullied is harmed 

by physical, verbal or social/emotional 

tactics employed by bully, b) there is power 

imbalance or unfair match between the bully 

and the victim, that is the bully is perceived 

to be either physically stronger or more 

verbally or socially skilled than his or her 

victims, and c) the harmful action are 

repeated over time. 

Christine mengatakan sebuah perbuatan 

dikatakan bullying jika memenuhi tiga 

kriteria. Pertama korban bullying 

mengalami bullying fisik, verbal, atau 

sosial/emosional dari pelakunya. Kedua, 

terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara 

korban dan pelakunya. Si pelaku umumnya 

memiliki kekuatan kata-kata, atau sosial 

atau fisik lebih besar dari korban. Ketiga, 

tindakan melecehkan/menyakiti itu terjadi 

berulang-ulang.  

Hawker dan Boulton (Hawker & 

Boulton, 2000) dalam studi penelitian 

mereka mengatakan dampak signifikan dari 

bullying adalah depresi, kesepian, 

rendahnya harga diri, dan munculnya 

kecemasan. Hal ini diperkuat penelitian 
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Rigby (Rigby, 2005) yang menyatakan anak 

yang mengalami bullying lebih berpotensi 

mengalami gangguan kesehatan mental. 

Contohnya, harga diri rendah, gangguan 

kepekaan sosial, dan resiko tinggi stress 

berupa kecemasan, depresi, dan munculnya 

keinginan bunuh diri.  

Bagi pelaku, bullying merupakan 

kegembiraan dan kebanggaan. Namun bagi 

korban, bullying menjadi hal menakutkan. 

Tak jarang, bullying ini meniscayakan 

tumbuhnya perlawanan dari korban 

bullying. Beberapa menyebutnya sebagai 

resiliensi. Seperti penelitian yang dilakukan 

Dewi (Noviana Dewi & Prihartanti, 2016) 

yang menyebutkan bahwa resiliensi adalah 

kemampuan individu untuk menghadapi 

permasalahan dan penekanan secara efektif. 

Namun Eka belum menjelaskan bagaimana 

konsep perlawanan yang dilakukan oleh 

korban bullying sebagai dampak logis dari 

perilaku bullying yang diterimanya. Apalagi 

jika korbannya adalah peserta didik kategori 

disabilitas.  

Bagi peserta didik disabilitas, 

bersekolah di lingkungan teman-

teman”normal”merupakan hak asasi yang 

layak mereka dapatkan. Sebab tidak semua 

siswa disabilitas harus masuk SLB (Sekolah 

Luar Biasa). Ada yang masih bisa mengikuti 

pendidikan karena tingkat disabilitasnya 

tidak memengaruhi kemampuan 

berpikirnya. Seperti tunanetra (keterbatasan 

tidak bisa melihat) dan tunadaksa 

(keterbatasan tidak sempurnanya salah satu 

anggota tubuh).  

Namun memang keberadaan anak 

berkebutuhan khusus (disabilitas) ini masih 

menjadi golongan minoritas bagi kalangan 

umum. Baik bagi kalangan masyarakat 

maupun teman sebaya. Bahkan Felix 

Trisuko Nugroho (Nugroho, 2016) 

mengatakan jika bullying dapat terjadi pada 

siswa normal, maka bullying memiliki 

tendensi lebih besar terjadi pada siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus atau tidak 

normal baik secara fisik maupun mental.  

Hal ini juga diamini Devie Rahmawati. 

Devie (Tjahjono, 2017) menambahkan 

berdasarkan studi di Barat, individu 

berkebutuhan khusus memang memiliki 

potensi lebih besar untuk mengalami 

perundungan, yaitu 46 persen. 

Dibandingkan dengan individu lain yaitu 10 

persen. Kondisi ini yang mendorong 

individu berkebutuhan khusus sering 

mengalami kasus perundungan/bullying. 

Studi menunjukkan, 73 persen mereka akan 

digoda atau dijadikan objek lelucon, 53 

persen diasingkan, dan 47 persen diberikan 

label-label tak positif, dan sepertiganya 

mengalami perundungan fisik. Tjahjono 

(Tjahjono, 2017) juga menambahkan anak 

berkebutuhan khusus, sadar atau tidak, 

dianggap sebagai obyek inferior oleh pelaku 

bullying. 

Berpijak dari hal tersebut, penelitian 

tentang konsep perlawanan korban bullying 

dari kalangan disabilitas perlu dilakukan. 

Masih terdegradasinya kedudukan kaum 

disabilitas terutama di lingkungan sekolah 

membuat konsep upaya perlawanan korban 

disabel atas bullying menjadi perlu diketahui 

banyak pihak. Terutama yang terjadi di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

sekolah yang notabene digadang-gadang 

oleh pemerintah untuk menjadi ujung 

tombak generasi muda menghadapi MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Bagaimana 

perjuangan siswa disabilitas yang notabene 

korban bullying di tengah perhatian 

pemerintah yang lebih banyak terfokus pada 

pencetakan tenaga kerja lulusan SMK.  

SMK Negeri 1 Probolinggo menjadi 

tempat utama penelitian peneliti. Alasannya 

pertama karena sekolah ini adalah unit kerja 

peneliti, dan kedua terdapat siswa disabilitas 

yang menjadi subjek penelitian. Berbagai 

kisah bullying yang pernah dilaluinya 

menjadi sajian utama fokus penelitian ini.  

Ada pun untuk fokus penelitian terdiri 

atas tiga hal. Pertama apa saja perilaku 

bullying yang diterima korban bullying 

disabilitas di SMKN 1 Probolinggo?. Kedua 

bagaimana perlawanan korban bullying 

disabilitas di SMKN 1 Probolinggo?. 

Ketiga, bagaimana perasaan korban bullying 

disabilitas atas perlakuan bullying dan 

perlawanannya atas perilaku tersebut? 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Jenisnya penelitian 

fenomenologi. Konsep penelitian ini dipilih 

agar bisa menggambarkan fenomena 

sesungguhnya dan makna yang dirasakan 

oleh subjek penelitian. Sehingga selain 

mendapat data faktual objektif, juga dapat 

menjelaskan makna yang terkandung 

berdasarkan pandangan subjek.  

Hasbiansyah (Hasbiansyah, 2008) 

menjelaskan pendekatan fenomenologi 

berupaya membiarkan realitas 

mengungkapkan dirinya sendiri secara 

alami. Melalui pertanyaan pancingan, 

subjek penelitian dibiarkan menceritakan 

segala macam dimensi pengalamannya 

berkaitan dengan sebuah 

fenomena/peristiwa. Dengan kata lain, 

fenomenologi bertujuan menggali kesadaran 

terdalam subjek penelitian tentang sebuah 

fenomena. Dalam hal ini subjek penelitian 

mampu mengisahkan fenomena yang 

dialami. Merasakan bagaimana bullying 

membekas dalam pola pikir dan 

perasaannya.  

Sedangkan subjek penelitian utama 

adalah IS, siswa disabilitas yang mengalami 

bullying. Sebagai satu-satunya siswa yang 

memiliki hambatan fisik (tunadaksa), IS 

mengalami bullying semenjak kelas X 

hingga sekarang kelas XII. Seorang 

informan terkait IS juga diwawancarai untuk 

mendapatkan data tambahan. Ada seorang 

informan, yakni NY selaku teman sekelas 

IS. NY mau diajak berkomunikasi. Dia 

memberanikan diri menjadi informan. Sebab 

kasihan melihat IS. Sudah saatnya bullying 

yang dialami IS diketahui orang lain. Dibuat 

menjadi penelitian, membuat NY antusias 

memberi informasi.”Asalkan nama saya 

jangan dikutip, Pak,” (wawancara via media 

sosial Whatssapp, 13 Agustus 2017) 

Instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri. Peneliti berinteraksi langsung 

dengan subjek baik melalui wawancara, 

melihat catatan kisah diri, maupun observasi 

langsung. Peneliti memegang peran penting 

memastikan data yang diungkap mampu 

menjelaskan fenomena yang diteliti.  

Ada pun mengenai prosedur 

pengumpulan data studi fenomenologis, 

peneliti mengadaptasikannya dari pemikiran 

Stevic, Colaizzi, dan Keen- (Hasbiansyah, 

2008). Prosedur penelitian fenomenologi 

antara lain: a) menetapkan lingkup 

fenomena yang akan diteliti, b) menyusun 

daftar pertanyaan, c) pengumpulan data, d) 

analisis data, e) deskripsi esensi, 

f)melaporkan hasil penelitian. Teknik 

pengumpulan data menggunakan 

wawancara mendalam terhadap subjek IS, 

informan NV. Ditambah observasi lapangan 

ke kelas subjek IS, dan wawancara 

mendalam baik lewat tatap muka langsung 

maupun via media sosial dengan seorang 

informan.  

Analisis data penelitian menggunakan 

analisis data penelitian fenomenologis. 

Terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama: 

peneliti mendeskripsikan sepenuhnya 

fenomena yang dialami subjek penelitian. 

Peneliti mempelajari transkrip wawancara 

dan catatan lapangan penulis. Tahap kedua: 

tahap horizonalitation yakni peneliti 

menginventarisasi pernyataan-pernyataan 

penting yang relevan dengan topik. Tahap 

ketiga: selanjutnya peneliti 

mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan 

tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit 

makna, serta menyisihkan pernyataan yang 

tumpang tindih atau berulang-ulang.  

Pada tahap ketiga ini dilakukan 

pendalaman atas pernyataan yang telah 

diklasifikasi. Pendalaman itu antara lain: a) 

deskripsi tekstural, yakni peneliti 

menuliskan apa yang dialami subjek. 

Peneliti menuliskan apa saja yang dialami 

oleh subjek IS; b) deskripsi struktural yaitu 

peneliti menuliskan bagaimana fenomena 

itu dialami oleh individu. Di sini penulis 

menuliskan bagaimana dinamika IS dalam 

fenomena perilaku bullying yang dia terima. 

Peneliti juga mencari segala makna yang 

mungkin berdasarkan refleksi si peneliti 

sendiri. Bisa berupa opini, penilaian, 

perasaan, harapan subjek penelitian tentang 

fenomena yang dialaminya. 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data hasil wawancara dan 

observasi, peneliti mendapatkan berbagai 

data yang dipresentasikan di bagian hasil. 

Data ini merupakan data yang telah 

dianalisis dan bagian yang tidak relevan 

disisihkan. Tujuannya agar data lebih jelas 

dan valid.  

Perilaku Bullying yang Diterima IS 

IS berusia 20 tahun. Usianya melebih 

usia teman sebayanya. Menurut IS, dia 

memang lebih dewasa dibandingkan teman 

di kelasnya. IS juga mengaku memiliki 

keterbatasan fisik yakni pada bibirnya. 

Sehingga saat berbicara, tidak terdengar 

jelas, dan”pelo”. Kelemahan fisik ini lah 

yang menjadi salah satu penyebab dia 

mendapatkan perundungan/bullying. Seperti 

yang disampaikannya pada peneliti:  

“Mereka membullyku karena fisikku ini. 

Aku memang seperti ini. Aku yakin mereka 

membullyku karena ini” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017).  

Karena keterbatasan fisik itu, IS 

akhirnya mendapatkan julukan baru dari 

para pelaku bullying. Mereka 

memanggilnya idiot. IS mengaku tidak 

terhitung berapa kali dia dipanggil idiot. 

Kadang mereka memanggilnya sambil 

tertawa sinis penuh kemenangan. Bicaranya 

yang kadang terhenti dan baru memulai lagi 

beberapa saat setelah jeda menjadi guyonan 

pelaku bullying yang mengerjainya. 

Bullying verbal ini terjadi sejak kelas X 

hingga kelas XII sekarang.  

“Mereka memanggil saya idiot. Baik 

perempuan maupun laki-laki. Sebagian 

besar seperti itu” (wawancara IS, 15 Agustus 

2017) 

Tidak hanya bullying verbal, IS juga 

mengalami bullying fisik. Paling parah 

terjadi saat kelas X dan kelas XI. Bullying 

fisik berupa pemukulan. Paling sering 

dipukul ketika; di kelas, tiba-tiba dari 

belakang di luar kelas, dan dari samping saat 

di luar sekolah. Di dalam kelas, IS biasanya 

dipukul ketika tidak mampu memberikan 

uang yang diminta para pelaku bullying.  

“Ketika saya bilang tidak punya uang, 

biasanya mereka memukul saya,” 

(wawancara IS, 15 Agustus 2017).  

Sedangkan bullying fisik di luar kelas 

biasanya terjadi saat IS hendak berjalan 

kembali ke kelas. Ketika kelas XI dia sering 

mendapatkan bullying fisik ini. Beberapa 

pelaku bullying tiba-tiba memukulnya dari 

belakang. Tak cukup itu, mereka tak jarang 

mendorongnya hingga hampir terjatuh.  

“Saat jalan mau ke kelas itu biasanya 

saya didorong. Biasanya juga dipukul. Di 

dalam kelas juga biasanya didorong. Itu 

sering terjadi saat kelas X dan XI. Mulainya 

sih sejak kelas X semster genap” 

(wawancara IS, 15 Agustus 2017) 

Bullying fisik paling menyakitkan 

terjadi saat IS kelas XI dan kejadiannya 

berada di luar sekolah. IS menceritakan saat 

itu dia sedang antri mengisi bensin di stasiun 

POM bensin daerah Mastrip. Tiba-tiba ada 

pelaku bullying yang dia kenali sebagai 

teman sekelasnya langsung memukul 

kepalanya. Pukulannya cukup keras. Setelah 

memukul, si pelaku langsung tancap gas 

pergi. Petugas POM bensin dan warga yang 

antri bensin sempat bertanya mengapa dia 

dipukul.  

“Waktu itu aku membantu sahabatku 

yang konflik dengan dia. Eh ternyata tiba-

tiba aku dipukul saat mau ngisi bensin. Agak 

kencang mukulnya, beruntung aku pakai 

helm” (wawancara IS, 15 Agustus 2017).  

IS juga mengalami bullying finansial. 

Berasal dari keluarga berkecukupan secara 

materi, para pelaku bullying tidak hanya 

menyakitinya secara fisik, dan verbal, 

namun juga lewat finansial. Selama kelas X 

dan XI, IS mengalami bullying finansial 

berupa pemerasan dan pencurian uang saku. 

Para pelaku menggunakan cara halus dan 

kasar. Cara halus yakni meminta uang 

dengan baik-baik dan bahasa lembut, 

sedangkan cara kasar yakni dengan 

mendorong IS jika tidak diberi uang. Selain 

itu mereka ternyata menurut IS juga 

menggunakan cara senyap. Yakni mencuri 

uang IS di tasnya.  
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“Mereka mintanya memang tidak 

banyak. Biasanya paling sedikit Rp 2000,- 

sedangkan paling banyak Rp 10.000,-. 

Namun itu mintanya hampir tiap hari. Bisa 

sampai seminggu penuh. Dari enam orang 

yang paling sering membully aku, mintanya 

bergantian. Selain itu, misalnya aku bilang 

tidak membawa uang, mereka diam saja. 

Setelah aku keluar kelas, ternyata mereka 

membongkar tasku dan mengambil uangku. 

Aku pernah memergoki mereka namun 

mereka tetap tidak mau mengaku” 

(wawancara IS, 15 Agustus 2017).  

Selain bullying finansial, IS juga 

mengalami cyberbullying (perundungan 

lewat internet). Medianya melalui facebook. 

Di situ lah bullying para pelaku berlanjut. 

Dunia maya tak juga aman bagi IS. Tidak 

terhitung berapa kali dia dirundung/dibully. 

Komentar kasar terkadang sering dia baca. 

Terutama di akun facebook pelaku masing-

masing.  

“Mereka biasanya posting di dinding 

akun mereka sendiri. Seringnya dibully di 

facebook itu waktu kelas X-XI. Biasanya 

aku dikata-katain sok gaul. Heh kamu 

jangan sok gaul. Padahal aku merasa biasa 

saja. Tidak pernah sok gaul seperti yang 

mereka katakan” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017).  

Informan NY juga menguatkan 

informasi jika IS sering dibullying. Namun 

NY hanya mengetahui bullying verbal dan 

finansial saja. Dia tidak mengetahui bullying 

fisik dan cyberbullying yang dialami IS. 

Namun NY memberi informasi baru tentang 

bullying sosial yang juga dialami IS. Khusus 

bullying verbal, NY mengatakan para 

pelaku bullying biasanya mengejek 

keterbatasan fisik IS.  

“Saya agak bingung menjelaskannya. 

Tapi kadang bentuknya seperti mencela gitu 

pak, seperti kalau jawab soal salah itu pasti 

diteriaki. IS sering dibully karena fisiknya 

itu. Mereka biasanya bilang ngomong sing 

genah rah (bicara yang jelas donk ). Kan 

tahu sendiri IS kalau bicara memang gitu. 

Kadang anak-anak tetap bilang gitu. Ya 

bullyingnya gitu sih pak, tidak pernah fisik” 

(wawancara NY via medsos whatsapp, 13 

Agustus 2017).  

NY juga memberi informasi baru 

mengenai bullying sosial yang dialami IS. 

Para teman sekelasnya memilih 

mengisolasinya. Saat ada tugas kelompok, 

tidak ada yang mau berkelompok bersama 

IS. Dia selalu terpinggirkan. Tidak ada yang 

mengajaknya. Hal ini sering terjadi. NY 

kadang merasa kasihan padanya.  

“Gak ada yang mau satu kelompok sama 

IS, Pak” (wawancara NY via medsos 

Whatsapp, 13 Agustus 2017).  

Bullying finansial berupa pemerasan 

juga dibenarkan oleh NY. Dia sering melihat 

IS diperas para pelaku bullying. Mereka 

terang-terangan meminta uang pada IS. 

Apalagi mereka tahu IS berasal dari keluarga 

mampu secara finansial.  

“IS juga diperas buat traktir, Pak. Kan IS 

anaknya orang kaya” (wawancara NY via 

medsos whatsapp, 13 Agustus 2017).  

Ada pun dari hasil observai langsung 

peneliti, memang terlihat IS mengalami 

bullying oleh beberapa pelaku. Saat 

observasi peneliti melihat langsung dua 

pelaku menyindir IS yang bertanya pada 

peneliti. Bentuknya, mereka saling melirik 

dan tertawa serta menunjuk IS.”Bagaimana 

tuh anak, (sambil tertawa),” (observasi 

lapangan, 10 Agustus 2017) 

Perlawanan Siswa Disabilitas Korban 

Bullying 

Setiap aksi pasti mengundang reaksi. 

Ketika terjadi bullying, korban ada 

kemungkinan melakukan perlawanan. 

Namun bentuknya tidak selalu sama. Ada 

yang memakai jalur kekerasan (violence 

approach), dan ada yang memakai jalur 

nonkekerasan (nonviolence approach). 

Keduanya menjadi upaya reaksi atas 

bullying yang dialami.  

IS pun melakukan hal yang sama. Dia 

memilih melawan menggunakan jalur 

nonkekerasan. Meskipun sempat satu kali 

dia melakukan perlawanan kekerasan. Dia 

melakukannya tanpa beban. Semua 

dianggapnya bagian dari hidup.  
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Beberapa hal berikut menjadi upaya 

perlawanannya:  

1. Memaafkan  

IS memilih memaafkan para pelaku 

bullying. Berulang kali dia mengalami 

bullying namun semua itu tak 

menyurutkan keinginannya memaafkan 

para pelakunya. Setiap mereka 

melakukan bullying/perundungan, 

dalam hati, IS selalu memaafkan 

mereka. Maaf menurutnya menjadi 

senjata paling ampuh untuk 

menentramkan hatinya. Berkali-kali 

dibullying, berkali-kali pula dia 

memaafkan.  

“Saya memilih untuk memaafkan 

mereka, Pak. Saya tahu mereka juga 

punya masalah. Hanya maaf yang dapat 

membantu mereka untuk suatu saat 

berubah,” (wawancara IS, 15 Agustus 

2017).  

Memang awal mengalami bullying, 

IS mengaku sulit memaafkan. Karena 

saat SMP dia tidak pernah mengalami 

bullying sesering di SMK. Namun 

lambat laun dia mengerti arti penting 

memaafkan. Toh dengan memaafkan, 

dia tidak pernah kekurangan teman.  

“Malah dengan memaafkan seperti 

ini. Banyak teman yang membela saya. 

Ada empat teman laki-laki yang sering 

membela saya saat dibully karena saya 

tidak mau membalas perbuatan pelaku 

dengan kekerasan” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017) 

2. Membalikkan bullying verbal 

pada pelaku  

Salah satu cara nonkekerasan yang 

dilakukan IS adalah membalikkan 

bullying verbal pada pelaku. Artinya, 

ketika IS diejek oleh pelaku, dia 

bertanya pada pelaku apakah mereka 

rela menjalani hidup seperti yang IS 

alami. Dia juga menanyakan apakah 

para pelaku mau bertukar keterbatasan 

fisik dengan IS. Sehingga mereka bisa 

merasakan bagaimana hidup yang 

dialami IS.  

“Ketika mereka bilang saya idiot, ya 

saya kembalikan kata-kata itu pada 

mereka. Kamu mau jadi seperti saya, 

dengan fisik seperti ini?? Kamu mau 

dibilang idiot?? Bagaimana kalau kita 

berdoa bersama suatu saat kamu 

mengalami seperti saya, agar kamu bisa 

merasakan berada di posisi saya. Saat 

saya bilang seperti itu, mereka bilang 

tidak mau. Ya sudah kalau kamu tidak 

mau mengapa kamu berkata seperti itu 

pada saya? Biasanya yang bully seperti 

itu anak perempuannya” (wawancara IS, 

15 Agustus 2017) 

3. Tersenyum tulus  

IS mengaku selalu berusaha 

tersenyum tulus pada para pelaku. Baik 

saat dibully maupun tidak. Tujuannya 

satu: menjelaskan pada mereka bahwa 

dia tulus ingin berteman dengan semua 

anak. Tidak memilih teman. Menebar 

senyum untuk menunjukkan 

keramahannya. Perlawanan ini 

membuat hatinya bisa terobati kala 

merasa sakit.  

“Aku selalu tersenyum pada 

mereka. Walau itu tidak membuat 

mereka berhenti membuliku. Bahkan 

tidak jarang membuatku makin dikerjai. 

Namun aku tidak berhenti tersenyum. 

Ini tulus dari hatiku” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017) 

4. Balas memukul  

Ini lah satu-satunya jalur kekerasan 

yang sempat dipakai IS. Yakni balas 

memukul. IS mengatakan sebenarnya 

dia tidak ingin memukul. Hal itu spontan 

dia lakukan. Karena tiba-tiba dia 

dipukul tanpa alasan. Kejadiannya di 

luar sekolah. Tepatnya daerah Jrebeng, 

kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.  

“Saat itu tiba-tiba saya dipukul. 

Mungkin waktu itu saya emosi dan 

bingung kenapa kok tiba-tiba mukul, ya 

saya refleks pukul balik. Namun ya tidak 

sampai berkelahi” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017) 

5. Aktif kegiatan bersama komunitas 
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Walau sebagai siswa disabilitas, IS 

tidak menutup diri. Dia malah termasuk 

aktif. Di kota kelahirannya ini, dia 

sering mengikuti kegiatan bersama 

komunitas. Seperti jalan-jalan bersama 

demi mempererat tali persaudaraan. IS 

mengaku mengikuti komunitas motor 

mathic. Dengan mengikuti komunitas 

itu, dia memiliki banyak teman.  

“Kadang ya saya cerita kalau sering 

dibully di sekolah. Namun mereka tidak 

pernah menyuruh saya membalas 

dengan kekerasan. Mereka banyak 

memberikan saran bagaimana bersabar 

menghadapi bullying ini. Bahkan 

mereka berharap saya mampu 

menyadarkan para pelaku dan 

berteman” (wawancara IS, 15 Agustus 

2017) 

6. Tidak membenci pelaku bullying  

IS menolak membenci pelaku 

bullying. Walaupun mereka selalu 

menyakitinya. Dia menanamkan pada 

hatinya untuk menolak membenci. Saat 

sepercik rasa benci mulai mengisi 

hatinya, dia cepat-cepat sadar dan 

membuang rasa benci itu. Perlawanan 

ini lah yang berperan besar membuatnya 

sabar. Baginya kebencian bukan jalan 

pembalasan. Hanya membuat rantai 

kebencian tidak berkesudahan. Jika 

benci dilawan benci, yang hadir hanya 

luka. Jika luka itu tidak sembuh, hidup 

tidak akan tenang. IS memilih merawat 

luka hatinya akibat bullying dengan 

menolak membenci.  

“Tidak, saya tidak mau membenci 

mereka. Mereka memang salah. Tapi 

saya tahu mereka melakukan itu karena 

mereka juga memiliki masalah di 

kehidupan pribadi mereka. Mereka 

kesepian, dan tidak mendapatkan 

perhatian. Jika saya membenci mereka, 

saya akan sama dengan mereka. Saya 

tidak pernah membenci mereka” 

(wawancara IS, 15 Agustus 2017).  

Perasaan IS atas Bullying yang 

Diterima 

Sebagai manusia, bullying membawa 

dampak pada IS. Terutama dampak pada 

perasaan hatinya. Beberapa perasaan ini 

yang paling sering dirasakan IS selama 

menjadi korban bullying.  

1. Sakit hati  

Saat awal pertama kali dibully pada 

semester genap kelas X lalu, dia 

terkejut. Sebab ketika SMP hampir tidak 

ada yang membullynya. IS tidak siap. 

Dia masih belum percaya ada beberapa 

temannya yang tega membullynya. 

Awalnya dia mengira hanya bercanda. 

Namun berlangsung begitu lama. Dan 

berulang-ulang. Dia langsung 

merasakan sakit hati. Padahal awalnya 

dia mengira semua temannya 

memahaminya.  

“Saya awal mendapatkan bullying 

itu sakit hati jelasnya Pak. Sebab saya 

tidak pernah mendapatkan bullying. 

Mungkin hanya bercanda saja. Tapi 

ketika sudah masuk SMK ini lain. 

Mereka membully saya. Mereka berkata 

buruk tentang kekurangan fisik saya. 

Saya langsung sakit hati” (wawancara 

IS, 15 Agustus 2017).  

2. Sabar  

IS juga mengaku selalu merasakan 

kesabaran tumbuh pada hatinya tiap kali 

dibullying. Menurutnya, ini adalah buah 

dari perlawanannya yang tidak mau 

membenci dan memaafkan para pelaku. 

IS tidak pernah sekali pun menyesali 

tumbuhnya rasa sabar dalam hatinya. 

Justru dia berharap rasa sabar itu akan 

terus muncul dalam hatinya.  

“Sabar membuat saya tenang. Tidak 

ada ruginya bersabar walau disakiti” 

(wawancara IS, 15 Agustus 2017) 

3. Berani  

Berani. Itu lah perasaan yang IS 

syukuri bisa tumbuh dalam dirinya 

ketika mengalami bullying di sekolah. 

Selama hidup dalam bullying pelaku, IS 

malah semakin berani. Tidak sedikit pun 

dia khawatir atau gelisah. Malah dia 

semakin rajin berangkat sekolah. Tidak 
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terlintas sedikit pun keinginan untuk 

pindah sekolah karena sering dibully.  

“Saya malah makin berani Pak. 

Tidak tambah takut. Hingga saya 

bertahan sampai kelas XII ini ya karena 

saya merasa harus berani menghadapi 

semua bullying ini” (wawancara IS, 15 

Agustus 2017) 

4. Mandiri  

Pengalaman bullying membuat IS 

makin mandiri. Menjadi diri sendiri, dan 

menghadapi berbagai problematika 

dengan kemampuan sendiri. Tidak 

merepotkan orang lain. Tidak 

bergantung pada orang lain. Dia pun 

menolak melaporkan bullying yang 

dialaminya kepada orang dewasa. Baik 

pada guru, konselor/guru BK, wali 

kelas, maupun orang tuanya. Dia tidak 

ingin merepotkan orang dewasa. Semua 

persoalan, dan termasuk bullying yang 

dihadapi remaja, harus dihadapi oleh 

remaja tersebut.  

“Saya memang sengaja tidak 

melaporkan pada guru, guru BK, wali 

kelas atau orang tua saya. Bukan karena 

saya tidak percaya pada mereka. Namun 

karena saya ingin menyelesaikannya 

sendiri. Ini masalahku, aku yang harus 

menyelesaikannya sendiri” (wawancara 

IS, 15 Agustus 2017).  

PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah pembahasan tentang 

hasil temuan yang telah didapatkan. 

Pembahasan berisi diskusi hasil penelitian 

dengan teori-teori atau penelitian terdahulu. 

Karena diskusi, maka hasil belum tentu 

harus sama dengan teori atau penelitian 

terdahulu. Bahkan bisa merupakan 

penemuan baru yang masih belum ada 

teorinya atau temuan dari penelitian 

terdahulu. Sedangkan jika ada kesamaan 

maka merupakan penguat atas penelitian 

terdahulu. Penelitian kualitatif bersifat 

naturalistik dan bottom up. Artinya dia tidak 

berangkat dari bongkahan teori, namun dari 

temuan pengalaman empiris di lapangan. 

Sehingga ketidaksamaan dengan teori 

membuat penelitian ini menjadi bagian dari 

dinamika penelitian di bidang bullying. Ada 

pun pembahasan penelitian ini diantaranya 

adalah:  

Perilaku Bullying yang Diterima IS 

Beberapa perilaku bullying yang 

diterima IS terdiri atas berbagai jenis. Mulai 

bullying verbal, fisik, sosial, finansial, dan 

cyberbullying. Jenis bullying ini 

berdasarkan penelitian terdahulu juga 

banyak ditemukan terjadi pada bullying di 

sekolah.  

Seperti penelitian yang dilakukan Field 

(Field, 2007). Field mengatakan salah satu 

tipe perilaku bullying adalah physical. 

Contohnya adalah menyakiti secara fisik 

seperti memukul, mendorong, mengganggu, 

merusak barang, menjambak, dan 

menendang.  

Andrew (Andrew, 1984) mengatakan 

bullying fisik yaitu bullying yang 

melibatkan kontak fisik antara pelaku dan 

korban. Jenis ini merupakan yang paling 

tampak dan mudah untuk diidentifikasi.  

Seperti menendang, memukul, 

mencekik, dan tindakan fisik lainnya.  

Temuan ini juga diperkuat Riauskina 

(Riauskina, Djuwita, & Soesetio, 2005) 

mengemukakan bahwa perilaku bullying 

yang terjadi di lingkungan sekolah dapat 

berupa kontak fisik langsung seperti 

memukul, mendorong, menggigit, 

menjambak, menendang, mengunci 

seseorang dalam ruangan, mencubit, 

mencakar dan tindakan fisik lainnya.  

Bullying fisik yang dialami IS juga 

memiliki ciri serupa dengan beberapa 

penelitian sebelumnya. Yakni terjadi kontak 

fisik antara pelaku bullying dan korbannya. 

IS mengalami pemukulan dan didorong 

selama kelas X hingga kelas XI.  

Sedangkan bullying verbal yang dialami 

IS juga dikuatkan dengan temuan penelitian 

terdahulu. Mellor (Setyawan, 2014) 

mengatakan bullying verbal adalah bullying 

yang melibatkan bahasa verbal yang 

bertujuan menyakiti hati seseorang. 

Bullying jenis ini menyakiti korbannya 
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dengan kata-kata. Terutama kata-kata 

merendahkan dan melecehkan.  

Andrew (Andrew, 1984) 

mengungkapkan bullying verbal melibatkan 

bahasa verbal yang bertujuan untuk 

menyakiti hati orang lain. Andrew 

menegaskan bullying verbal juga sama 

berbahayanya dengan bullying fisik. Karena 

meninggalkan luka di hati. Lukanya tidak 

terlihat dari luar. Namun membekas di 

dalam hati.  

IS pun beberapa kali mengalami 

bullying verbal. Baik dari beberapa teman 

sekelas laki-laki maupun perempuan. 

Perkataan merendahkan dan melecehkan 

sering dia dapatkan. Temuan terdahulu 

makin menguatkan bahwa bullying verbal 

yang dialami IS juga bagian dari menyakiti 

hati korban bullying.  

Bullying berikutnya adalah bullying 

sosial. Jenis bullying ini juga dialami oleh 

IS. Hal ini diinformasikan oleh NY selaku 

informan kepada peneliti. Memang IS tidak 

menyampaikannya pada peneliti. IS dalam 

kelasnya sering mengalami bullying jenis 

ini. Yakni dikucilkan oleh kelompok. 

Banyak yang tidak mau bergabung satu 

kelompok dengannya.  

Apa yang dialami IS ini senada dengan 

penelitian Mellor (Setyawan, 2014). Hanya 

saja Mellor berbeda dalam pengistilahannya. 

Mellor menamakannya bullying relasi 

sosial. Yakni bullying yang bertujuan 

menolak dan memutus relasi sosial korban 

dengan orang lain. Meliputi pelemahan 

harga diri korban secara sistematis melalui 

pengabaian, pengucilan atau penhindaran.  

IS juga mengalami bullying finansial. 

Dilakukan dengan dua cara. Yakni cara 

halus dan cara kasar. Cara halus berupa 

meminta langsung atau mencuri diam-diam 

uang IS di tas. Cara kasar berupa tindakan 

memeras IS. Semua terjadi di kelas. Jarang 

teori atau penelitian terdahulu yang 

menggolongkan tipe bullying ini sebagai 

bullying yang berdiri sendiri. Ada yang 

mengelompokkannya dalam bullying fisik 

yakni pemerasan.  

Ada pula yang mengistilahkannya 

money bullying. Godfrey (Godfrey, 2013) 

menyebut bullying finansial sebagai 

bullying keuangan (money bullying). 

Money bullying adalah kekerasan pada anak 

yang berkaitan dengan tingkat sosio 

ekonomi orang tua. Memaksa anak yang 

lebih ekonominya untuk membelikan barang 

atau membayari aktivitas si pelaku bullying.  

Penelitian yang dilakukan Neale 

menyebutkan seorang anak lelaki pernah 

diminta”ngebosi”teman-temannya secara 

paksa untuk nonton film dan membeli 

makan minum.  

Selain contoh di luar negeri, bullying 

finansial di sekolah lebih spesifik dijelaskan 

oleh Retno Listyarti. Retno Listyarti 

(Megiza, 2015) mengatakan bullying 

finansial lebih banyak berupa pemerasan. 

Yakni kakak kelas senior meminta uang adik 

kelas senior. Modusnya bermacam-macam. 

Ada yang meminta dibelikan lipstik 400 ribu 

rupiah. Ada pula yang meminta dibayari 

makan di koperasi. Kakak kelas lainnya 

meminta dibelikan pulsa. Terakhir, 

melakukan pungutan liar untuk acara musik. 

Sasarannya adik kelas X, pelakunya kakak 

kelas XII. Penelitian Retno dilakukan di 

SMAN 3 Jakarta.  

IS juga mengalami cyberbullying. Yakni 

bullying lewat internet. Kebanyakan lewat 

media sosial. Paling sering facebook. 

Frekuensinya sering. IS tak berdaya. Dia 

hanya bisa membaca. Tidak membalas. 

Kata-kata melecehkan selalu diterima.  

Temuan ini selaras dengan bullying 

yang saat ini terjadi di luar negeri. Chan (C. 

Bhat, Chang, & Ragan, 2013) 

mendefinisikan cyberbullying adalah 

penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengintimidasi, 

menyakiti, atau merundung/membully 

seseorang atau beberapa orang. Contohnya 

bisa berupa mengirim pesan lewat SMS, 

email, atau media sosial. Cyberbullying 

sering ditujukan untuk mempermalukan 

korban dan mempermainkannya.  

Willard (Willard, 2006) menjelaskan 

cyberbullying termasuk mengirim atau 
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memposting sesuatu (foto, gambar atau 

kata-kata) yang menyakitkan menggunakan 

teknologi digital untuk menyakiti secara 

sosial. Bahkan Campbell (Campbell, 2005) 

mengatakan cyberullying sebagai bagian 

dari sisi gelap teknologi. Karena 

penggunaan teknologi untuk menyakiti 

orang lain.  

Bullying jenis ini bisa menjangkau 

banyak orang. Artinya, pelakunya bisa lebih 

dari lima orang. Sebab internet 

menghubungkan banyak orang dalam 

jaringan. Shariff (Shariff, 2005) 

mengungkapkan bahwa cyberbullying 

memungkinkan jumlah tak terbatas dari 

pelaku bullying.  

Perlawanan Siswa Disabilitas Korban 

Bullying 

Beberapa perlawanan siswa disabiltas 

korban bullying menjadi reaksi atas bullying 

yang dialami. Berikut merupakan diskusi 

hasil penelitian dengan penelitian terdahulu 

dan teori yang telah terbangun.  

1. Memaafkan  

Memaafkan pelaku bullying jadi hal 

tersulit. Ini lah yang dialami IS. Namun 

dia melakukannya. Komitmen utamanya 

agar tidak membenci. Dia tidak suka 

membenci. Kebencian dia buang jauh 

dengan memaafkan. Walau itu awalnya 

sulit.  

Perlawanan berupa memaafkan ini 

merupakan terapi efektif. Beberapa 

penelitian terdahulu menguatkan konsep 

memaafkan yang diterapkan IS. 

Thompson (Thompson et al., 2005) 

mengatakan memaafkan sebagai upaya 

untuk menempatkan peristiwa 

pelanggaran yang dirasakan berupa 

respon seseorang terhadap pelaku, 

peristiwa, dan akibat dari peristiwa yang 

dialami dan diubah dari negatif menjadi 

netral atau positif. 

Hasil penelitian Luskin (Martin, 

2003) menunjukkan bahwa forgiveness 

akan menjadikan seseorang jauh lebih 

tenang kehidupannya. Mereka juga tidak 

mudah marah, tidak mudah tersinggung 

dan dapat membina hubungan lebih baik 

dengan sesama dan semakin jarang 

mengalami konflik dengan orang lain.  

Orang yang memaafkan pelangar 

akan mengalami penurunan dalam hal 

mengingat-ingat peristiwa pahit tersebut 

(Worthington Jr, vanOyen Witvliet, 

Lerner, & Scherer, 2005). Memaafkan 

juga digunakan sebagai suatu cara untuk 

menerima dan membebaskan emosi 

negatif seperti marah, depresi, rasa 

bersalah akibat ketidakadilan (Walton, 

2005). 

Bahkan Yudhianto (Yudhianto, 

Hidayah, & Hambali, 2016) dalam 

kesimpulan penelitiannya tentang 

memaafkan mengatakan memaafkan 

dapat mengatasi permasalahan siswa 

yang berhubungan dengan perasaan 

benci, dendam atau permasalahan yang 

belum terselesaikan di masa lalu. 

Memaafkan menawarkan kesejukan. 

Tidak saling membalas. Menekan ego 

emosi negatif untuk hubungan sosial 

lebih baik antarsesama.  

Nelson Mandela (Sampson, 2016) 

menguatkan perlawanan yang dilakukan 

IS. Memaafkan menjadi jalan terbaik 

menentramkan hati. Dan awal 

rekonsiliasi. Mandela mengatakan tidak 

perlu mengingatkan diri pada kejahatan 

masa lalu. Orang pemberani menurutnya 

tidak takut memaafkan demi 

perdamaian.  

Uskup Desmond Tutu (Tutu et al., 

1998) juga menyampaikan pentingnya 

memaafkan bagi masa depan sebuah 

bangsa. Walau telah mengalami sakit 

akibat penderitaan, bangsa Afrika 

Selatan perlu memaafkan orang yang 

menyakiti mereka saat zaman apartheid. 

Agar masa depan tidak lagi terulang 

oleh luka yang sama. Namun 

memaafkan tak berarti melupakan. 

Sebagai manusia, kita tidak boleh 

mengizinkan kebencian hidup dan 

memenjarakan kebaikan kita. Seperti 

yang disampaikannya dalam pengantar 
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Laporan Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Afrika Selatan:  

“Having looked the beast of the past 

in the eye, having asked and received 

forgiveness and having made amends, 

let us shut the door on the past - not in 

order to forget it but in order not to allow 

it to imprison us” 

Beberapa penelitian tersebut 

menguatkan sikap perlawanan 

memaafkan IS. Terbukti, dengan 

memaafkan, IS mendapat teman lebih 

banyak. Dia juga mendapat empati 

beberapa teman. Bahkan tidak jarang 

membelanya saat dibully. IS memetik 

buah atas keputusannya. Memaafkan 

tanpa membenci. Memaafkan tanpa 

melupakan.  

2. Membalikkan Bullying Verbal 

pada Pelaku  

Kata adalah senjata. Kutipan itu 

disampaikan pemimpin revolusioner 

Zapatista, Subcomandante Marcos 

dalam gerilyanya. Selama perjuangan, 

Marcos tidak hanya mengandalkan 

peluru. Kata-kata menjadi senjatanya. 

Fungsinya membakar semangat juang, 

dan merekam perjuangan itu dalam 

tulisan. Setiap orang yang membaca, 

diharapkan mengetahui kisah Marcos, 

pejuangnya, dan pemikiran revolusioner 

mereka.”Our Word is Our Weapon” 

(Marcos, 1992).  

Bahkan Marcos mengatakan 

gerakan Zapatista telah mengajak 

pemerintah diktator Meksiko untuk 

berdialog. Sebab dengan dialog, mereka 

bisa saling memahami. Tanpa dialog, 

tidak ada jembatan perdamaian.  

“And many people from many 

places said,”Talk”. And the powerful 

said:”Lets Talk”. And we said Okey, lets 

talk. And we talked. And we told them 

what we wanted....” (Marcos, 1992) 

Penjelasan Marcos tersebut 

bermakna pentingnya dialog. Demikian 

pula dengan bullying, IS tidak 

melakukan balasan fisik pada pelaku 

bullying verbal terhadap dirinya. Dia 

mengajak mereka bicara. Merefleksikan 

hinaan pelaku pada kondisi dirinya. 

Tujuannya, memunculkan empati pada 

diri pelaku. IS berusaha mengajak 

pelaku membayangkan kondisi mereka 

jika seperti dirinya. Tidak ada intimdasi. 

Apalagi tekanan. IS hanya mengajak 

merenung. Lewat kata-kata. Tidak lebih, 

tidak kurang.  

3. Tersenyum tulus pada pelaku  

IS memilih tersenyum pada pelaku 

bullying. Dia tak ingin berdebat. 

Apalagi memukul. Balasan fisik 

menurutnya tidak akan ampuh. Apalagi 

mengubah pelaku. Baginya, senyum 

adalah penetral hati. Sekaligus tanda 

damai. Tidak ada permusuhan. Tidak 

ada rasa dendam. Sederhana, tidak perlu 

bertindak terlalu muluk. Cukup senyum. 

Itu saja sudah menentramkan hatinya. 

Senyum ibarat air. Fungsinya 

memadamkan api. Beberapa cara 

senyum percaya diri melawan bullying 

dijelaskan sebagai berikut:  

• Pada intinya, korban bully harus 

bisa berdiri sendiri dan melawan 

bullying yang telah berlangsung. 

Bullying tidak bisa dibalas dengan 

cara yang sama, karena masalah 

tidak akan selesai. Senyum percaya 

diri menunjukkan bahwa korban 

adalah pemberani, kuat dan tidak 

bisa tersakiti. Juga dapat 

menghilangkan sikap gugup, atau 

panik yang membuat anak terlihat 

lemah. Dengan sikap ini maka 

pelaku bully akan berpikir ulang 

dirinya. 

• Berdasarkan penelitian ilmiah, saat 

tersenyum otot memberikan sinyal 

ke syaraf, lalu ke otak dan 

memberikan instruksi untuk anak 

merasa”happy”. Dengan merasa 

bahagia, maka otak memerintahkan 

tubuh untuk mengeluarkan hormon 

endorfin sehingga menurunkan 

kadar stres. Anak pun menjadi lebih 

percaya diri dan dapat berpikir 
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jernih ketika menyelesaikan 

masalah. 

• Dengan tersenyum percaya diri, 

anak terlihat lebih kompeten, lebih 

percaya diri. Anak-anak seperti ini 

biasanya jarang menjadi korban 

bully, karena dia terlihat kuat dan 

membuat pembully enggan 

mengganggu. 

• Dengan banyak senyum, anak 

menunjukkan bahwa dirinya sudah 

dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya, merasa nyaman dan 

siap untuk aktualisasi diri. 

• Senyum percaya diri bermanfaat 

bagi individu untuk menguatkan diri 

sendiri, namun tetap perlu dukungan 

dari rumah untuk meningkatkan self 

esteem. Orangtua wajib melatih 

anak supaya lebih ekspresif, 

terutama dalam mengungkapkan 

pemikiran atau pendapatnya. 

Orangtua juga wajib mengapresiasi 

kelebihannya, dan ajarkan melawan 

bully dengan tidak diam saja.  

Vera Itabiliana Hadiwidjojo 

(Maharani, 2015) mengatakan, salah 

satu cara untuk mencegah sekaligus 

mengatasi bullying adalah dengan 

tersenyum. Dengan tersenyum 

menunjukkan kalau anak berani. 

Tunjukkan suatu perlawanan, tapi tidak 

perlu dengan kekersan juga. Korban 

bullying harus membuktikan masih 

punya daya. Menurut Vera, senyum pun 

akan memberi energi positif kepada diri 

sendiri dan orang-orang di sekitar. 

Senyum dapat merangsang pelepasan 

hormon endorfin yang akan membuat 

seseorang merasa senang. Namun, 

senyum barangkali tak mudah dilakukan 

semua anak. Untuk itu, menurut Vera 

orang tua perlu mengajari anak untuk 

berani senyum. Perlu proses secara 

perlahan dimulai dari rumah.  

Tersenyum memang tidak mudah 

dilakukan. IS mengakuinya. Namun 

beberapa penelitian di atas 

menunjukkan langkah IS sudah benar. 

Tersenyum bisa menjadi perlawanan 

senyap korban bullying. Agar self 

esteem korban tetap terjaga. Tidak butuh 

kepuasan dari pembalasan dendam. 

Namun ketenangan di balik kelegaan 

senyuman. IS telah melakukannya 

dengan baik.  

4. Balas memukul  

Satu-satunya perlawanan yang 

disesali IS hingga sekarang adalah balas 

memukul. Dia sebenarnya tidak pernah 

berniat membalas memukul pelaku yang 

membullynya. Balasan itu refleks. Dia 

juga hanya merespon. Suasana saat itu 

juga panas. Baik cuaca maupun hatinya. 

Akhirnya terjadi lah pemukulan itu.  

Penyesalan IS ini memang tepat. 

Sebab membalas bullying dengan 

perbuatan kasar tidak menyelesaikan 

masalah. Bahkan bisa jadi lebih parah. 

Korban dan pelaku akan saling 

membalas. Ujungnya berkelahi. Jika 

seperti itu keduanya rugi. Tidak ada 

yang menang, tidak pula ada yang kalah. 

Hanya tersisa luka fisik dan hati. Balas 

dendam jadi tujuan. Untuk saling 

membalaskan.  

Hal ini dikuatkan Anna Surti Ariani 

(Sukmasari, 2015) mengatakan 

sebaiknya korban bullying jangan 

diajari membalas pukulan pelaku 

bullying. Sebab tidak menyelesaikan 

masalah. Lebih baik diajari asertif. 

Mengatakan ketegasan bahwa korban 

tidak suka dibully. Melawan dengan 

hormat. Yakni melapor pada guru. 

Tujuannya agar pelaku berubah. Bahkan 

mau berdialog dengan korban.   

5. Aktif bersama komunitas 

IS tidak ingin sendirian melawan 

bullying. Walau tidak melibatkan orang 

dewasa (guru, guru BK, orang tua), dia 

merasa perlu berserikat. Dia memilih 

melawannya dengan berorganisasi. IS 

tercatat bergabung dengan komunitas 

motor mathic. Di komunitas ini lah dia 

mendapatkan pendampingan psikis 

sebaya dan senior.  
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Hal ini seperti yang dilakukan 

Nelson Mandela saat berjuang 

melepaskan Afrika Selatan dari 

“bullying” kolonialisme Inggris. 

Mandela (Sampson, 2016) mengatakan 

dirinya berkomitmen bekerjasama 

dengan golongan-golongan lain. Ia 

menyerukan persatuan antara bangsa-

bangsa nonEropa untuk melawan 

fasisme. Orang-orang Afrika harus 

menjadi ujung tombak perjuangan 

berorganisasi dengan dukungan orang-

orang India dan blasteran sebagai sekutu 

mereka. Organisasi ANC (African 

National Congress) pun akhirnya 

mampu menggalang organisasi secara 

nasional. Manfaat melawan bullying 

kolonialisme Inggris dengan 

berorganisasi diungkapkan Mandela 

sebagai berikut:  

“dari keraguan kalau-kalau saya ini 

inferior...... Saya dapat berjalan tegak 

layaknya pria sejati dan menatap mata 

semua orang tanpa sungkan-sungkan. 

Dengan tidak tunduk terhadap 

penindasan dan rasa takut, saya telah 

berhasil mempertahankan harga diri 

saya sendiri” (Sampson, 2016).  

Perjuangan berorganisasi 

menghadapi bullying juga disuarakan 

Katyana Wardhana. Organisasinya lebih 

cair. Dan khas generasi milenial saat ini. 

Yakni melalui media sosial. Berujung 

pembentukan relawan dan komunitas di 

beberapa daerah bernama gerakan 

Sudah Dong. Katyana (Wardhana, 

2015) mengatakan gerakan Sudah Dong 

diinisiasi untuk meningkatkan 

kesadaran akan bullying. Dampak 

negatifnya apa, dan bagaimana 

menghadapinya. Baik melalui online 

maupun offline. Tekadnya melawan 

bullying dengan berorganisasi 

disampaikan sebagai berikut:  

“Saya sadari bahwa gerakan ini 

tidak hanya menyentuh kalangan 

terdekat, tapi harus mampu mencapai 

kalangan yang paling terpinggirkan dan 

rentan, dimanapun mereka berada 

diseluruh pelosok Indonesia” 

  

6. Tidak benci pada pelaku  

Kebencian hanya akan membawa 

luka. Tak perlu membenci. Hanya 

menguras tenaga dan emosi. Itu lah yang 

dirasakan IS. Dia membuang jauh rasa 

bencinya. Perlawanannya satu: tidak 

membenci pelaku bullying. IS 

melakukannya sekuat tenaga. 

Seperti yang disampaikan Uskup 

Desmond Tutu (Tutu et al., 1998) “to lift 

up racism and apartheid is not to gloat 

over or to humiliate the Afrikaner or the 

white community. It is to try to speak the 

truth in love.” 

Desmon mengatakan untuk 

menyingkirkan rasisme dan apartheid 

tidak berarti mempermalukan musuh. 

Tapi mencoba untuk saling berbicara 

kebenaran dalam perasaan penuh cinta. 

Kebencian tidak mendapat tempat. 

Apalagi dalam hidup saling 

berdampingan.  

Swift (Anggraeni, 2014) 

menguatkan perlawanan yang dilakukan 

IS. Swift mengaku saat SMA sering 

mengalami bullying dari teman-teman 

sekolahnya. Namun dia tidak membenci 

para pelakunya. Apalagi menyimpan 

dendam. Semuanya sudah dilupakan. 

Dia hanya ingin dialog. Bertanya 

mengapa mereka membencinya. 

Menurutnya, membenci pelaku bullying 

hanya akan memunculkan dendam. 

Tidak ada gunanya. (kapanlagi.com)  

Mahatma Gandhi (Gandhi, 1988) 

mengungkapkan sikap pantang 

kekerasan yang sejati ialah jika kita 

mencintai orang yang membenci kita. 

Mencintai pembenci sungguh hal yang 

teramat sulit. Namun hal teramat sulit 

pun bisa dilakukan jika kita 

menghendakinya.  

Demikian pula IS, dia memilih tidak 

membenci pelaku. Berusaha tetap ramah 

pada pelaku. Selalu merendah. Tidak 

ingin terlihat menonjol. Agar kebencian 

tidak menguasai pikiran.  
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Perasaan IS atas Bullying yang 

Diterima  

Penelitian fenomenologi tak hanya 

memotret peristiwa luar subjek terteliti. 

Namun menggali perasaan terdalam subjek. 

Demikian pula dengan IS. Bagi IS, bullying 

yang dia alami membekas dalam hatinya. 

Terwujud dalam perasaan terdalam. 

Perasaan itu lah yang hingga saat ini masih 

membekas dalam sanubari IS. Satu sisi dia 

memang sempat melihatnya secara negatif. 

Lambat laun, dia merasakannya positif. 

Berikut merupakan perasaan terdalam IS 

akibat menjadi korban bullying:  

1. Sakit hati  

Sakit hati: itu lah yang dialami IS. 

Dia kaget. Sebab selama SMP tidak 

pernah mendapatkan bullying. Ketika 

mendapatkan berbagai macam bullying, 

IS shock. Dia mengalami sakit hati. 

Menurutnya, itu luka yang tak terlihat.  

Hal ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan Intan Desy 

Warnaningrum (2016). Dalam 

penelitian tersebut ada dua subjek yang 

diteliti. CD salah satu subjek merasa 

sakit ketika dibullying. Lebih sakit lagi 

ketika dia memulai proses memaafkan. 

Bahkan akibat sakit hati, CD mengalami 

sedih dan ingin menangis.  

Smedew (Smedes, 1984) 

mengungkapkan sakit hati akibat 

bullying akan lebih parah jika dibiarkan. 

Sakit hati yang dibiarkan berarti 

merasakan sakit tanpa mengobatinya, 

sehingga lambat laun akan 

menggerogoti ketentraman dan 

kebahagiaan.  

2. Sabar  

Sabar menjadi perasaan yang 

dominan muncul dalam diri IS selama 

menjadi korban bullying. Berkat 

perasaan sabar itu lah dirinya berhasil 

mengelola berbagai emosi negatifnya 

akibat bullying. IS sellau menghiasi 

hari-harinya di sekolah dengan penuh 

rasa sabar.  

Perasaan sabar ini seperti yang 

muncul pada subjek penelitian Intan 

Warnaningrum (Warnaningrum & 

Na’imah, 2016). Sabar dan 

memasrahkan diri pada Allah atas 

balasan dan tindakan pelaku. Itu lah 

salah satu hal positif yang dapat 

dilakukan korban bullying. Walau berat, 

sabar dapat membuat perasaan korban 

jauh dari rasa dendam.  

3. Berani  

IS menjadi lebih berani. Itu lah 

perasaan yang lambat laun muncul 

ketika IS mengalami bullying. Jika 

beberapa korban bullying menjadi takut, 

IS malah menjadi semakin berani. 

Berani ini tidak dalam pengertian berani 

berkelahi. Namun lebih kepada 

ketegaran dia untuk tetap masuk sekolah 

dan menghadapi para pelaku bullying.  

Sikap berani ini dikuatkan oleh 

pakar keluarga, Dr. Laura Arkham. 

Laura Arkham (Setyorini, 2014) 

mengatakan anak harus memiliki 

keberanian menghadapi bullying. 

Keberanian berupa ketegasan untuk 

mengatakan tidak atau berhenti saat 

ditindas/dibully. 

4. Mandiri  

Salah satu perasaan yang muncul 

akibat bullying menurut IS adalah 

semakin mandirinya dia dalam 

menghadapi sesuatu. Perasaan itu 

semakin kuat tumbuh. Membuat dia 

tidak banyak bergantung. Walau 

mempunyai kekurangan fisik. Semua 

dia lakukan semampunya. IS melihat ini 

sisi lain dari bullying yang diterimanya.  

Perasaan makin mandiri ini senada 

dengan apa yang diharapkan Paulo 

Freire dari praksis pendidikan. Freire 

mengatakan bahwa pendidikan 

mengemban misi membebaskan orang 

dari keterbelengguannya (Eskobar, 

1998). Artinya, siswa mampu 

membebaskan diri dari 

keterkungkungan dogma bahwa dia 

harus mutlak menuruti orang lain untuk 

mencapai cita-citanya. Tidak seperti itu. 
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Pendidikan ideal menurut Freire adalah 

siswa mandiri berpartisipasi 

menentukan jalan pendidikannya. 

Caranya yakni lewat dialog.  

Lasan (Lasan, 2016) 

mengungkapkan kemandirian dalam 

pendidikan berarti pendidik mengikuti 

dan menfasilitasi subjek didik/peserta 

didik. Dia lah yang menentukan dan 

mengatur dirinya untuk memilih tingkah 

laku yang mendukung tercapai cita-

citanya. Peserta didik/subjek didik 

diajak berdialog sehingga dapat 

memberdayakan dirinya. Dengan 

demikian, subjek didik mandiri 

menentukan perilaku apa yang hendak 

dicapainya. Lewat dialog konstruktif 

tanpa saling merendahkan.  

SIMPULAN 

Sebagai subjek korban bullying, IS 

menunjukkan beberapa hal berbeda dalam 

melawan bullying yang dialaminya. 

Penelitian ini membuktikannya. IS memilih 

menggunakan jalur nonkekerasan sebagai 

jalan perlawanannya. IS memaknai kata 

melawan dengan perbuatan baik. Bukan 

balasan setimpal berupa kekerasan. Sebab 

menurutnya kekerasan bukan jawaban atas 

bullying yang diterimanya.  

Penolakan IS pada kekerasan ini juga 

dikuatkan penelitian Andi Mappiare (2013: 

115). Menurut Andi, kekerasan dalam 

bentuk apa pun dan latar belakang apa pun 

tidak dapat dibenarkan. Sebab suatu 

komunitas atau individu yang pernah 

mengalami kekerasan dalam proses 

pendidikan, akan juga mengembangkan aksi 

kekerasan yang dirasionalkan. Pada 

akhirnya kekerasan tidak akan pernah 

berakhir. Membentuk lingkaran setan tanpa 

ujung.  

Penelitian ini menghasilkan beberapa 

temuan mengenai cerita bullying yang 

dialami IS, perlawannya, hingga perasaan 

yang muncul atas reaksinya dengan praktik 

bullying tersebut. Bullying yang dialami IS 

antara lain bullying verbal, fisik, sosial, 

finansial, dan cyberbullying.  

Ada pun untuk perlawanan, IS 

menamainya soft resistance (perlawanan 

lunak/nonviolence approach). Antara lain: 

1) memaafkan; 2) membalikkan bullying 

verbal pada pelaku; 3) tersenyum tulus pada 

pelaku; 4) balas memukul; 5) aktif bersama 

komunitas, dan 6) tidak membenci pelaku.  

Sedangkan perasaan yang muncul akibat 

bullying yang diterima IS antara lain; 1) 

sakit hati; 2) sabar; 3) berani; dan 4) mandiri.  

 Saran berikutnya sederhana saja. 

Temukan banyak fenomena bullying 

lainnya. Jadikan penelitian, dan uji coba kan 

semua pendekatan konseling yang telah 

dihasilkan. Dari berbagai aliran. Bullying 

yang berasal dari persoalan kompleks 

remaja menuntut tak hanya ditanggulangi 

dengan satu pendekatan saja. Namun bisa 

multipendekatan. Tentu berbasis anti 

kekerasan. Semua pendekatan harus lah 

mengedepankan dialog, empati, saling 

berbagi, dan kesediaan diri memahami 

individu lain (baik pelaku maupun korban 

bullying) dengan segala karakter masing-

masing. Pekerjaan yang jelas tidak mudah, 

namun bukan tidak mungkin.  

 Selain itu dalam penelitian ini 

terungkap bahwa Siswa disabilitas belum 

tentu lebih mudah menyerah 

dibandingkan”siswa normal”. Penelitian ini 

membuktikannya. IS menunjukkan bahwa 

perlawanan tidak selalu diartikan kekerasan. 

Di tengah keterbatasan, IS mampu 

menegaskan perlawanannya. Dengan cinta 

dan perdamaian. 
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EVALUASI MODEL DISCREPANCY: SALAH SATU MODEL EVALUASI 

PROGRAM KONSELING 

 

Wahyu Nanda Eka Saputra 1 

 

Abstrak 

Konseling adalah menjadi komponen utama dalam layanan bimbingan dan 

konseling. Pentingnya program konseling ini, tentunya membutuhkan satu usaha 

untuk menilai keberhasilan program konseling. Salah satunya adalah dengan 

melaksanakan evaluasi. Tipe evaluasi yang bisa digunakan adalah evaluasi dengan 

model discrepancy. Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan. Penelitian 

ini menyajikan gagasan ilmiah mengenai model evaluasi program, yaitu model 

discrepancy melalui sumber data sekunder, seperti jurnal dan buku. Hasil studi 

kepustakaan menyimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi model  discrepancy adalah 

mendeskripsikan kesenjangan antara realita kinerja konselor profesional dalam 

mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan standar. 

Selain itu, juga berorientasi pada suatu keputusan untuk membantu konselor dalam 

mengambil keputusan program konseling. Penelitian ini akan mendeskripsikan 

evaluasi model discrepancy untuk melihat kesenjangan performa program konseling 

dengan standar yang ditentukan. 

Kata Kunci: evaluasi, model discrepancy, konseling 

Abstract 
Counseling is a major component in counseling and guidance services. The 

importance of this counseling program, of course, requires an effort to assess the 

success of the counseling program. One way is to carry out evaluations. The type of 

evaluation that can be used is evaluation with the discrepancy model. This paper 

uses library design studies. This paper presents scientific ideas about program 

evaluation models, namely the discrepancy model through secondary data sources, 

such as journals and books. The results of the literature study concluded that the 

purpose of the discrepancy model evaluation was to describe the gap between the 

reality of the performance of professional counselors in implementing standardized 

guidance and counseling programs in schools. In addition, it is also oriented 

towards a decision to help counselors in making decisions on counseling programs. 

This paper will describe the evaluation of the discrepancy model to see the gap in 

the performance of the counseling program to the prescribed standards. 

Keywords: evaluation, discrepancy model, counseling 

 

PENDAHULUAN 

Konseling adalah jantung hatinya 

program bimbingan dan konseling di 

sekolah. Konseling adalah upaya 

membantu individu melalui proses 
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interaksi yang bersifat pribadi antara 

konselor dan konseli agar konseli 

mampu memahami diri dan 

lingkungannya, membuat keputusan, 

dan menentukan tujuan berdasarkan nilai 
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yang diyakininya sehingga konseli 

merasa bahagia dan efektif perilakunya 

(Shertzer & Stone, 1981) . Hal ini jelas 

bahwa konseling adalah salah satu 

program yang perlu diimplementasikan 

dengan baik. 

Konseling pada dasarnya juga 

didefinisikan sebagai helping 

relationship (Shertzer & Stone, 1981). 

Dalam membentuk sebuah helping 

relationship yang baik dengan dan 

konseli, konselor harus memiliki atribut 

pribadi konselor profesional. Tiga 

atribut pribadi konselor profesional, 

yaitu (1) kongruen; (2) penghargaan 

positif tak bersyarat; dan (3) pemahaman 

empatik yang akurat. Ketiga atribut 

pribadi konselor tersebut sangat 

berpengaruh terhadap terjadinya 

hubungan antara konselor dan konseli 

yang memiliki peran sangat besar 

terhadap terjadinya perubahan pada diri 

konseli (C. R. Rogers, 1995; Carl R 

Rogers, 1957, 1975) . 

Terjadi banyak permasalahan 

terkait terkait implementasi program 

konseling. Beberapa penelitian 

menemukan konselor belum bisa 

melaksanakan program konseling seperti 

yang diharapkan. Penelitian dilakukan 

Juntika tahun 1993 menemukan 

pelaksanaan program konseling oleh 

konselor belum sesuai dengan yang 

diharapkan, yakni masih kurangnya 

kemampuan konselor menangani dan 

menggali masalah siswa (Akhmadi, 

2014). Penelitian Marjohan tahun 1994 

menemukan 39,47% konselor dapat 

menerapkan kemampuan profesional 

konseling dalam kategori tinggi, 

sedangkan 60,53% mampu menerapkan 

kemampuan tersebut pada kategori 

sedang (Akhmadi, 2014). 

Perlu usaha untuk menilai 

keberhasilan layanan konseling. Salah 

satunya adalah dengan menerapkan 

evaluasi dengan model discrepancy. 

Evaluasi model discrepancy ini 

dikembangkan oleh Malcom Provus 

(McKenna, 1981). Provus menjelaskan 

evaluasi model discrepancy bertujuan 

untuk mengetahui antara tingkat 

kesesuaian antara standar yang telah 

ditentukan dengan penampilan aktual 

dari pelaksanaan program. Evaluasi 

sebagai proses manajemen informasi 

secara berkelanjutan yang mencakup (1) 

kesepakatan tentang standar-standar 

tertentu; (2) menentukan ada/tidaknya 

kesenjangan yang muncul antara 

performansi dan sejumlah aspek 

program dengan perangkat standar untuk 

performansi tersebut; dan (3) 

menggunakan informasi tentang 

kesenjangan dalam memutuskan untuk 

mengembangkan atau melanjutkan atau 

menghentikan program keseluruhan atau 

salah satu aspek dari program tersebut 

(Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2004). 

Terdapat beberapa alasan 

melaksanakan evaluasi program 

konseling dengan menggunakan 

evaluasi model discrepancy. Alasan 

yang pertama adalah evaluasi model 

discrepancy ini mudah dilaksanakan 

karena evaluasi model discrepancy 

menggunakan prosedur yang sederhana. 

Alasan lain menggunakan evaluasi 

model discrepancy adalah waktu dan 

biaya yang relatif lebih sedikit daripada 

menggunakan model evaluasi lain, 

misalnya CIPP. Penelitian ini akan 

memaparkan konsep evaluasi dengan 

model discrepancy sehingga diharapkan 

dapat membantu konselor untuk 

memberikan panduan melaksanakan 

evaluasi dengan model discrepancy. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain studi 

kepustakaan. Penelitian ini menyajikan 

gagasan ilmiah mengenai model evaluasi 
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program, yaitu model discrepancy melalui 

sumber data sekunder, seperti jurnal dan 

buku. Data yang dikumpulkan berupa data 

teks dari jurnal dan buku yang relevan 

dengan variabel yang dibahas dalam 

Penelitian ini. Penelitian ini juga 

menggunakan analisis konten yang 

dilakukan dengan menghubungkan, 

membandingkan, menafsirkan dan 

menyimpulkan konten dari berbagai teks 

data yang digunakan. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari kajian teori dan penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa evaluasi 

program konseling menjadi salah satu 

kegiatan penting dalam pelayanan 

konseling. Hal ini untuk menunjang 

keberhasilan dari program konseling itu 

sendiri. Salah satu model evaluasi yang 

digunakan adalah model discrepancy atau 

kesenjangan. 

Beberapa ahli mendefinisikan 

pengertian evaluasi program. Bryant dan 

White menyatakan evaluasi adalah upaya 

melakukan penilaian tentang apa yang 

terjadi (Arikunto, 2009). Senada dengan 

pendapat sebelumnya, Anderson 

memandang evaluasi sebagai sebuah proses 

menentukan hasil yang telah dicapai 

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan (Arikunto, 

2009). Sedangkan Tyler pada tahun 1950 

mendefinisikan evaluasi program adalah 

proses untuk mengetahui apakah tujuan 

program sudah dapat terealisasi (Arikunto, 

2009).  

Dari berbagai definisi tersebut di atas, 

dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud 

dengan evaluasi program adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu program, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan 

untuk menentukan alternatif atau pilihan 

yang tepat dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

Evaluasi program memiliki beberapa 

tujuan. Evaluasi program dilakukan dengan 

tujuan untuk menunjukkan sumbangan 

program terhadap pencapaian tujuan 

organisasi (Sudjana, 2006). Selanjutnya, 

evaluasi program dilaksanakan untuk 

mengetahui seberapa tinggi mutu atau 

kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan 

program, setelah data yang terkumpul 

dibandingkan dengan kriteria atau standar 

tertentu . 

Dengan adanya uraian di atas, dapat 

dikatakan bahwa evaluasi program 

merupakan penelitian evaluatif. Penelitian 

evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui 

akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka 

menentukan  rekomendasi atas kebijakan 

yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah 

menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi 

model descrepancy dikembangkan oleh 

Malcolm Provus untuk melihat tingkat 

kesenjangan yang terjadi di lapangan. 

Konseling sebagai hubungan yang 

berupa bantuan satu-satu yang berfokus 

kepada pertumbuhan dan penyesuaian 

pribadi dan memenuhi kebutuhan akan 

penyelesaian problem dan kebutuhan 

pengambilan keputusan (Mitchell & Gibson, 

2011). Selanjutnya, dijelaskan juga arti 

konseling, yang merupakan proses 

pemberian bantuan melalui wawancara 

konseling oleh seorang ahli (konselor) 

kepada individu yang sedang menjalani 

sesuatu masalah (konseli) yang bermuara 

pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh 

konseli (Prayitno & Amti, 2004). Ahli 

selanjutnya mendefinisikan konseling 

adalah upaya bantuan yang diberikan 

seorang pembimbing terlatih dan 

berpengalaman, terdapat individu-individu 

yang membutuhkannya agar individu 

tersebut berkembang potensinya secara 

optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan 

mampu menyesuaikan dirinya terhadap 

lingkungan yang selalu berubah (Willis, 

2004).  

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa 

konseling merupakan suatu proses 

komunikasi antara konselor dan konseli 

dalam suasana hubungan yang profesional 

dengan menerapkan teknik konseling, 

sehingga konselor dapat membantu konseli 

untuk mengatasi masalah yang sedang 
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dihadapi dengan menggunakan kemampuan 

yang konseli miliki. 

Beberapa ahli merumuskan tujuan 

konseling. Konseling biasanya ditujukan 

untuk membantu konseli menyelesaikan 

problem yang mengganggu mereka. 

Konseling juga dimaksudkan untuk 

membantu konseli mengembangkan 

beragam cara yang lebih positif untuk 

menyikapi hidup (Geldard & Geldard, 

2004). Sedangkan pendapat lain menyatakan 

tujuan dari konseling meliputi (a) 

menghasilkan perubahan pada perilaku yang 

memungkinkan konseli hidup lebih 

produktif dan memuaskan serta dapat 

menyesuaikan diri dengan baik di 

masyarakat; (b) pemeliharaan dan 

pencapaian kesehatan mental yang positif 

sebagai tujuan konseling; dan (c) pemecahan 

masalah yang dihadapi dalam hubungan 

konseling (Shertzer & Stone, 1981). 

Program konseling yang 

diselenggarakan di Sekolah Menengah atas 

dasar Permendikbud No 111 tahun 2014 

pasal 2 salah satunya bertujuan untuk 

pengembangan potensi peserta didik secara 

optimal. Serta pasal 3 yang berbunyi layanan 

bimbingan dan konseling memiliki tujuan 

membantu konseli mencapai perkembangan 

optimal dan kemandirian secara utuh dalam 

aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. 

Siswa dapat mengalami permasalahan-

permasalahan yang harus diselesaikan 

ketika berusaha untuk mengembangkan 

potensi secara optimal. Salah satu metode 

yang bisa dilaksanakan konselor untuk 

membantu konseli mengentaskan 

permasalahannya adalah konseling. Oleh 

karena itu, konselor perlu membuat program 

layanan konseling. 

Program konseling yang diprogramkan 

konselor berpotensi memiliki permasalahan 

yang harus diselesaikan. Jika program 

konseling dilaksanakan konselor dengan 

baik, maka siswa dapat mengentaskan 

permasalahan dan mengembangkan 

potensinya secara optimal. Sebaliknya, jika 

program konseling dilaksanakan konselor 

tidak baik, maka siswa kesulitan 

mengentaskan permasalahan dan 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan 

evaluasi program konseling. Salah satu jenis 

evaluasi yang digunakan adalah evaluasi 

dengan menggunakan model discrepancy. 

Model ini dikembangkan oleh Malcom 

Provus. Tujuan dari penelitian evaluasi 

model  discrepancy adalah mendeskripsikan 

kesenjangan antara realita kinerja konselor 

profesional dalam mengimplementasikan 

program bimbingan dan konseling di 

sekolah dengan standar.Selain itu, juga 

berorientasi pada suatu keputusan untuk 

membantu konselor dalam mengambil 

keputusan program konseling. 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa evaluasi dengan menggunakan model 

discrepancy dapat mengukur kesenjangan 

antara performa program konseling dengan 

standar yang ditentukan. Penelitian yang 

dilakukan untuk mengevaluasi dengan 

model discrepancy untuk melihat 

kesenjangan antara performa program 

konseling di SMP kota Malang dengan 

standar yang ditentukan. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa program konseling di 

SMP Kota Malang masih jauh dari standar 

(Saputra, 2015). Hasil penelitian tersebut 

juga merekomendasikan kepada konselor 

untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan 

program konseling, sehingga memberikan 

pengaruh positif bagi siswa. 

Penelitian selanjutnya, juga dilakukan 

untuk mengevaluasi dengan model 

discrepancy untuk melihat kesenjangan 

antara performa konseling individual 

dengan standar yang telah ditentukan. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

program konseling individual di SMP 

Laboratorium Universitas Negeri Malang 

masih jauh dari standar. Secara rinci 

dipaparkan berikut ini: (a) 54,6% aspek 

kegiatan program konseling individual telah 

terlaksana dengan baik; (b) 9,1% aspek 

kegiatan program konseling individual 

hanya terlaksana sebagaian; dan (c) 36,4% 

program konseling individual tidak 

terlaksana sama sekali (Saputra, 2016a). 

Penelitian juga merekomendasikan kepada 
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konselor untuk memperbaiki kualitas 

pelaksanaan program konseling, sehingga 

memberikan pengaruh positif bagi siswa. 

Penelitian selanjutnya, penelitian 

evaluasi dengan model discrepancy untuk 

melihat kesenjangan program konseling 

kelompok dengan standar yang ditentukan. 

Berdasarkan analisis data evaluasi program 

konseling kelompok di SMP Laboratorium 

Universitas Negeri Malang masih jauh dari 

standar. Secara rinci dipaparkan berikut ini: 

(a) 51,1% aspek kegiatan program konseling 

kelompok telah terlaksana dengan baik; (b) 

17,8% aspek kegiatan program konseling 

kelompok hanya terlaksana sebagaian; dan 

(c) 31,1% program konseling kelompok 

tidak terlaksana sama sekali (Saputra, 

2016b). 

Penelitian-penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa evaluasi program 

dengan model discrepancy adalah model 

yang perlu digunakan konselor. Hal ini dapat 

melihat kesenjangan antara performa atau 

implementasi program konseling dengan 

standar yang telah ditentukan. Hasil dari 

analisis data evaluasi model discrepancy 

dapat dijadikan landasan atau pedoman 

untuk mengambil keputusan terkait 

penyelenggaraan program konseling 

selanjutnya. 

KESIMPULAN 

Konseling adalah unsur penting 

dalam layanan bimbingan dan konseling. 

Pentingnya layanan konseling 

merupakan sebuah peluang dan 

sekaligus tantangan. Pentingnya 

program konseling individu ini, tentunya 

membutuhkan satu usaha untuk menilai 

keberhasilan program konseling. Salah 

satunya adalah dengan melaksanakan 

evaluasi dengan menggunakan model 

discrepancy. Evaluasi dengan model 

discrepancy dapat melihat kesenjangan 

antara performa atau implementasi 

program konseling dengan standar yang 

telah ditentukan. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya peran guru dalam memberikan 

penguatan terhadap perilaku positif yang ditampilkan siswa dan penguatan belum 

menjadi prioritas penting dalam proses pembelajaran. Kualitas pemahaman tentang 

penguatan merupakan faktor yang diduga mempengaruhi pemberian penguatan 

kepada siswa. Populasi penelitian adalah semua Guru Mata Pelajaran dan Guru BK 

atau Konselor, serta siswa SMAN Kota Sungai Penuh, dengan jumlah sampel 101 

guru yang ditentukan dengan teknik purposive sampling dan 160 siswa yang dipilih 

dengan proportional random sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket, 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan 

untuk melihat tingkat keberartian atau signifikan perbedaan dari dua skor rata-rata, 

dianalisis dengan T-test, kemudian untuk membandingkan antara skor rata-rata Guru 

BK dan Guru MP dalam penelitian ini menggunakan teknik Man-Whitney U Test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kualitas penguatan Guru MP/BK-K 

kepada siswa di sekolah berada pada kategori baik, dengan skor rata-rata Guru BK 

atau Konselor lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata Guru Mata Pelajaran. 

Kemudian, skor rata-rata pemahaman guru terkait dengan materi tujuan penguatan 

berada pada kategori baik dan bentuk penguatan berada pada kategori cukup, serta 

(2) pendapat siswa tentang penguatan yang diberikan oleh Guru MP/BK-K secara 

keseluruhan berada pada kategori cukup, secara khusus: (a) pendapat siswa 

berdasarkan jenis kelamin, jurusan dan kelas, (b) pendapat siswa tentang strategi 

guru memberikan penguatan, dan (c) dampak penguatan yang diberikan oleh guru 

masing-masing memperoleh skor rata-rata pada kategori cukup, dengan perbedaan 

yang tidak signifikan. 

Kata Kunci: Penguatan, Guru Mata Pelajaran, Guru BK atau Konselor, Siswa 

Abstract 
This study was initiated by the less function of teachers in giving the reinforcement 

about positive behavior shown by students, and the reinforcement was still not be 

the main priority in the instructional process. The quality of understanding about 

reinforcement was suspected to be the factor affecting the giving of reinforcement to 

the students. The populations were all senior high school subject teachers and 

counseling teachers or counselors and all students in Sungai Penuh city which the 

amounts of the sample were 101 teachers that were collected by purposive sampling 

 
1 IAIN Metro, Lampung, alhalik6@gmail.com 
2 Universitas Negeri Padang, prayitno.kons@gmail.com 
3 Universitas Negeri Padang, mudjiran.unp@gmail.com 
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technique, and 160 students were chosen by proportional random sampling 

technique. The data were collected by using questionnaire, and then the analysis was 

done by using the descriptive statistic and to see the significance level difference of 

the two average scores, analyzed by T-test, then to compare between the average 

score of the teachers and counseling teachers or counselors in this study using the 

Man-Whitney U Test technique. The result of the research showed that: (1) the 

reinforcement quality of subject teachers and counseling teachers or counselors to 

the students in school was categorized into “good”, with average score of the 

counseling teachers or counselors was higher than the average score of subject 

teachers. Then, the average score of teachers’ understanding related to the material 

purpose of reinforcement were in “good” category and the form of reinforcement 

was in “enough” category, (2) the student’s opinions of the reinforcement given by 

the subject teachers and counseling teachers or counselors in general were 

categorized into “enough”, specifically, (a) the student’s opinions based on the sex 

type, majors and classes, (b) the students' opinions about the teachers’ strategies in 

providing the reinforcement, and (c) the effect of the reinforcement given by the 

teachers, each of them was getting an average score in the category enough with no 

significant difference. 

Keywords: Reinforcement, Teachers, Counseling Teachers or Counselors, Students. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi 

pada semua orang tanpa mengenal batas usia 

dan berlangsung seumur hidup (long life 

edu-cation). Manusia menjadi individu yang 

melakukan kegiatan belajar dalam mengem-

bangkan Harkat Martabat Manusia (HMM) 

yang ada pada dirinya. Secara operasional 

dapat dikemukakan bahwa belajar adalah 

upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. 

Konsep ini mengandung dua hal pokok, 

yaitu: (a) usaha untuk menguasai dan (b) 

sesuatu yang baru. Usaha untuk menguasai 

merupakan aktivitas belajar yang 

sesungguhnya dan se-suatu yang baru 

merupakan hasil yang dipe-roleh dari 

aktivitas belajar (Prayitno, 2009). Sesuatu 

yang baru akhirnya akan membawa 

perubahan pada individu. Perubahan sebagai 

hasil dari belajar, menyangkut perubahan 

dalam hal dari tidak tahu menjadi tahu, tidak 

bisa menjadi bisa, tidak mau menjadi mau, 

tidak biasa menjadi terbiasa, serta tidak 

bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan 

ikhlas.  

Terjadinya perubahan sebagai hasil dari 

kegiatan belajar siswa harus lebih aktif dan 

kreatif agar tujuan dari belajar tercapai. 

Suatu aktivitas diperlukan untuk 

mendapatkan peru-bahan, karena aktivitas 

menjadi tanda adanya kegiatan belajar 

berlangsung. Misalnya proses pembelajaran 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

belajar, dapat dilakukan melalui tin-dakan 

penciptaan suasana menyenangkan dan 

menggunakan alat atau perangkat 

pembelajaran dalam kegiatan belajar. Peran 

guru dalam pembelajaran menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam belajar, 

dapat dilakukan dengan pemusatan 

perhatian pada bahan pelajaran dengan 

menggunakan pendekatan yang sesuai 

dengan materi pelajaran dan 

mengikutsertakan secara aktif sesuai dengan 

kondisi siswa.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti 

pada saat Praktek Lapangan Bimbingan 

Konseling (PLBK) mulai bulan Juli s/d 

Desember tahun 2015, peneliti menemukan 

banyak siswa yang tidak aktif dalam proses 

pembelajaran, yaitu siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara 
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dengan teman sebangku sehingga mereka 

tidak membaca materi yang diberikan guru, 

tidak bertanya saat proses pembelajaran, 

tidak memberikan pendapat serta tidak 

mendengarkan penjelasan guru saat 

menjelaskan materi pelajaran. Hal ini 

diperkuat hasil wawancara dengan beberapa 

guru mata pelajaran yang menyatakan 

bahwa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung banyak siswa yang belum aktif 

pada saat diskusi di kelas, bahkan banyak 

siswa yang tidak peduli, tidak mau bertanya 

ketika mereka tidak paham dengan materi 

yang diberikan guru, tidak mau menjawab 

pertanyaan guru, hanya ada beberapa siswa 

yang memperhatikan dan mau bertanya. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk 

mewujudkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, tentunya tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004) 

faktor yang mendukung rendahnya 

keaktifan siswa di dalam kelas, di antaranya 

berasal dari faktor eksternal (sikap pendidik 

dan lingkungan) dan internal (dari siswa 

sendiri). Selanjutnya, Elliot, Kratochwill, 

Littlefield, & Travers (1996) menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku 

belajar siswa dalam pembelajaran yaitu 

karakteristik siswa, karakteristik guru, 

performance guru dalam mengajar, serta 

kondisi lingkungan sekolah. Performance 

guru dalam mengajar meliputi keterampilan 

mengajar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru salah satunya keterampilan 

memberikan penguatan. Sedangkan 

karakteris-tik siswa meliputi berbagai hal 

seperti inteligensi, motivasi, kelas sosial, 

tingkat aspirasi, persepsi, kepercayaan diri, 

dan sikap (Pohan, 2016).  

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif salah satunya dengan meng-

aplikasikan penguatan dalam proses pem-

belajaran kepada siswa yang menunjukkan 

perilaku positif atau perilaku yang dapat 

diterima. Pemberian penguatan akan mem-

pengaruhi tingkat keaktifan dan partisipasi 

siswa, sehingga bisa dikatakan bahwa 

memberikan penguatan penting dalam 

proses pembelajaran. Soemanto (Soemanto, 

2006) menjelaskan bahwa “reward” atau 

“reinfor-cement” menjadi faktor terpenting 

dalam proses belajar. 

Pemberian penguatan oleh guru dalam 

proses pembelajaran merupakan upaya 

mengembangkan pribadi siswa dalam men-

capai tujuan pendidikan, khususnya 

berkenaan dengan tingkah laku yang dapat 

diterima. Lebih lanjut, Prayitno (2009) 

menjelaskan proses pembelajaran 

memungkinkan siswa menampilkan 

berbagai tingkah laku dengan corak dan sifat 

yang berbeda-beda. Masing-masing tingkah 

laku itu dapat dikategorikan sebagai tingkah 

laku yang dapat diterima dan tingkah laku 

yang tidak dapat diterima. Tingkah laku 

yang dapat diterima perlu dimantapkan, 

sehingga setiap kali ditampilkan kembali 

secara tepat. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru, salah 

satunya kegiatan yang dapat mengaktifkan 

siswa adalah memberikan penguatan yang 

merupakan respon terhadap suatu perilaku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terulang kembali perilaku tersebut. Gino 

(2000) menjelaskan bahwa “Penguatan 

(reinforcement) merupakan respon terhadap 

tingkah laku yang dapat meningkatnya atau 

kemungkinan berulang kembali tingkah laku 

tersebut”. 

Pemberian penguatan dalam proses 

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi siswa melakukan perilaku positif 

yang mendukung keberhasilan dalam proses 

belajarnya. Senada dengan yang 

diungkapkan Darmadi (2010) bahwa 

penggunaan penguatan yang tepat sasaran 

dan teknik pelaksanaannya dapat 

meningkatkan perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran, membangkitkan, meme-

lihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya 

diri, dan memelihara iklim belajar yang 

kondusif. Secara garis besar dapat diartikan, 

pemberian penguatan sebagai respon positif 

bertujuan untuk mempertahankan serta me-

ningkatkan perbuatan positif yang dilakukan 

siswa dalam kegiatan belajarnya, sehingga 

siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil 

belajar dan mengulanginya kembali. Siswa 
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akan mengetahui respon dan perilaku mana 

yang baik dan bersifat positif, sehingga 

secara sadar siswa akan mengulangi kembali 

mela-kukan respon dan perilakunya 

tersebut. Skinner (1953) menjelaskan 

pengertian reinforcement, yaitu:  

 

reinforcement theory is one of the moti-

vation theories; it states that reinforced 

behavior will be repeated, and behavior 

that is not reinforced is less likely to be 

repeated. 
 

Reinforcement atau penguatan 

merupakan salah satu teori motivasi yang 

bertujuan agar terjadinya pengulangan 

terhadap tingkah laku yang diberi 

penguatan. Penggunaan penguatan yang 

tepat sasaran dan teknik pelaksanaannya 

dapat meningkatkan perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran, membangkitkan, 

memeli-hara perilaku, menumbuhkan rasa 

percaya diri, dan memelihara iklim belajar 

yang kondusif. Secara garis besar dapat 

diartikan, pemberian penguatan sebagai 

respon positif bertujuan untuk 

mempertahankan serta meningkatkan 

perbuatan positif yang dilakukan siswa 

dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa 

termoti-vasi untuk meningkatkan hasil 

belajar dan mengulanginya kembali. 

Efektivitas upaya memberikan 

penguatan oleh guru dipengaruhi beberapa 

pertimbangan, seperti: sasaran penguatan, 

waktu pemberian penguatan, jenis 

penguatan, cara pemberian, tempat 

pemberian penguatan, dan pemberi 

penguatan (Prayitno, 2009). Pemberian 

penguatan (reinforcement) secara tepat akan 

membentuk sikap dan perilaku yang positif 

dari siswa sehingga dapat terulang kembali. 

Banyak perilaku yang sebenarnya bernilai 

positif, dan perilaku yang sebenarnya ber-

potensi untuk membangun motivasi siswa, 

namun sering disia-siakan oleh guru yang 

akhirnya berdampak kepada siswa, seperti: 

merasa kurang dihargai usahanya dan 

kurang termotivasi dalam memberi respon-

respon positif terhadap stimulus dari guru. 

Apabila tingkah laku yang baik terlewati dan 

tidak mendapatkan penguatan, maka tingkah 

laku dikhawatirkan akhirnya menghilang.  

Kondisi saling menghargai antara kedua 

komponen pendidikan (guru dan siswa), 

akan menciptakan proses pembelajaran yang 

lebih efektif, dinamis dan kritis. 

Kenyataannya tidak jarang ditemui guru 

yang hanya memberikan komentar negatif 

dan hukuman terhadap ting-kah laku siswa 

yang salah dan jarang sekali memberikan 

respon positif atau penguatan terhadap 

tingkah laku siswa yang baik.  

Permasalahan pengaplikasian penguatan 

pada proses pendidikan di sekolah adalah 

banyak perilaku yang sebenarnya bernilai 

positif, seperti siswa berani mengajukan 

pertanyaan kepada guru, siswa berani men-

jawab pertanyaan guru, atau siswa mampu 

mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, 

namun perilaku-perilaku tersebut sering 

disia-siakan oleh guru. Kondisi seperti itu 

se-benarnya merupakan “momen” yang 

sangat baik dalam membangun motivasi 

siswa untuk belajar dan berprestasi. Dampak 

yang ditimbulkan dari sikap guru tersebut 

men-jadikan siswa merasa kurang dihargai 

usahanya untuk berperilaku positif, dan 

menyebabkan siswa menjadi kurang 

termotivasi untuk memberikan respon-

respon positif terhadap stimulus dari guru.  

Selanjutnya, Hasibuan & Moedjiono 

(2009) mengemukakan “Kegiatan mem-

berikan penghargaan atau penguatan jarang 

sekali dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran padahal penguatan merupakan 

hal yang sangat penting”. Guru sering 

menga-baikan hal tersebut dalam 

pembelajaran padahal kegiatan tersebut 

sangat penting dan mudah dilakukan 

Hannurofik (2016) menyatakan penguatan 

guru berada pada kategori belum optimal. 

Hal ini terungkap dalam penelitiannya 

bahwa pemahaman guru tentang penguatan, 

kemampuan guru menerapkan penguatan, 

pengalaman penguatan yang diterima siswa, 

dan penerimaan siswa terhadap penguatan 

dari guru masih berada pada kategori cukup.  

Proses pembelajaran Guru sering kali 

menggunakan metode ceramah dalam 
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memberikan, mencatat, dan menjelaskan 

materi. Siswa banyak mendengarkan dan 

kurang aktif selama proses pembelajaran. 

Prayitno, Wibowo, Marjohan, Murgiarso, & 

Ifdil (2014) menjelaskan kondisi di atas 

dengan 5-D, yaitu: datang, duduk, diam, 

dengar dan tidak peduli. Kondisi 5-D ini 

menghasilkan 5-H, yaitu harus, hafalan, 

hampa serta hardikan dan hukuman apabila 

3-H yang pertama tidak diindahkan. Hal ini 

senada dengan penjelasan Wena (2014) 

bahwa dalam pembelajaran klasikal siswa 

dianggap sama dalam segala hal, baik 

kemampuan, gaya belajar, kecepatan 

pemahaman, motivasi belajar, dan 

sebagainya. Padahal karakteristik siswa 

sangat berbeda antara satu siswa dengan 

siswa yang lain. Kondisi belajar yang 

demikian, menandakan bahwa perbedaan 

karakteristik siswa sering diabaikan oleh 

guru dalam proses pembelajaran. 

Permasalahan yang ditemukan terkait 

dengan pengaplikasian penguatan adalah 

kurang maksimalnya peran bimbingan dan 

konseling (BK) dalam mendukung upaya 

guru mengaplikasikan penguatan. Sebagai 

bagian intergral dari pendidikan, BK 

memiliki tanggung jawab terhadap 

keberhasilan proses pendidikan di sekolah.  

Permasalahan lain juga ditemukan 

terkait peran BK dalam mendukung upaya 

guru untuk meningkatkan perilaku positif 

siswa melalui pengaplikasian penguatan 

antara lain: guru mata pelajaran kurang 

memberikan informasi kepada guru BK 

tentang masalah-masalah yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran, sehingga guru 

BK tidak bisa melakukan kegiatan 

konsultasi dan menjalin kerjasama yang 

efektif dengan guru mata pelajaran, guru BK 

merasa bahwa proses pembelajaran di kelas 

adalah tanggung jawab guru mata pelajaran, 

sehingga permasalahan yang dihadapi oleh 

guru dalam proses pembelajaran bukan 

urusan BK, dan belum terjalin komu-nikasi 

dan saling bertukar informasi tentang 

masalah dan kebutuhan siswa dalam belajar, 

padahal informasi tentang diri siswa dapat 

digunakan oleh guru untuk menentukan 

jenis penguatan yang sesuai dengan 

karakterisitik siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengung-

kapkan dan mendapatkan gambaran 

mengenai aplikasi penguatan kepada siswa 

di sekolah. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal 

berikut: (1) Kualitas penguatan Guru 

MP/BK-K kepada siswa di sekolah, dan (2) 

Pendapat siswa tentang penguatan yang 

diberikan oleh Guru MP/BK-K. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 

penelitian adalah Guru Mata Pelajaran dan 

Guru BK atau Konselor SMA Negeri Kota 

Sungai sebanyak 101 guru, serta siswa kelas 

XI dan XII yang terdaftar pada tahun ajaran 

2016/2017 sebanyak 552 siswa. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 101 guru dan 

160 siswa. Penarikan sampel untuk populasi 

guru menggunakan teknik Purposive 

sampling, dengan pertimbangan bahwa guru 

adalah orang-orang yang terlibat secara 

langsung dengan siswa dan guru adalah 

orang yang akan memberikan penguatan 

kepada siswa di sekolah. Kemudian, 

penarikan sampel untuk siswa menggunakan 

teknik proportional random sampling. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan angket. Untuk mengetahui 

kualitas penguatan guru kepada siswa 

dianalisis berdasarkan skor rata-rata (mean), 

dikonfirmasikan dengan mengikuti kriteria: 

baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang 

sekali (Purwanto, 2008).  

Analisis data untuk melihat tingkat 

keberartian atau signifikan perbedaan dari 

dua skor rata-rata, dianalisis dengan T-test. 

Kemudian, untuk membandingkan antara 

skor rata-rata Guru BK dan Guru MP dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Man-

Whitney U Test. Analisis data dibantu 

dengan menggunakan program SPSS versi 

20.0. 

HASIL PENELITIAN 

Pengumpulan data penelitian yang di-

peroleh dari hasil pengadministrasian instru-
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men terhadap sampel berjumlah 101 guru 

dan 160 siswa. 

 

Kualitas Penguatan Guru MP/BK-K 

kepada Siswa di Sekolah (Secara 

Umum) 

Hasil analisis data penelitian kualitas 

penguatan Guru MP/BK-K kepada siswa 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 
Tabel 1.  Kualitas Penguatan Guru MP/BK-K 

 

Tabel 1 menggambarkan bahwa secara 

umum kualitas pemahaman penguatan guru 

kepada siswa berada pada kategori baik 

dengan skor rata-rata 146,16 dengan tingkat 

capaian responden (81,20%). Skor rata-rata 

yang diperoleh Guru BK-K lebih tinggi 

dibandingkan skor rata-rata yang diperoleh 

Guru MP. Untuk menguji signifikan atau 

tidaknya perbedaan dari kedua skor rata-rata 

tersebut maka analisis menggunakan teknik 

Man-Whitney U Test independen sampel, 

dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 
 

 

Tabel 2. Hasil Uji Man-Whitney U 
Kualitas Penguatan Guru MP/BK-K 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

koefisiensi Man-Whitney U sebesar 161,500 

dengan P-value sebesar 0,025 yang lebih 

kecil dari 0,05. Oleh karena itu, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kualitas penguatan Guru BK-K 

dengan Guru MP. 
 

Kualitas Penguatan Guru MP/BK-K 

Berdasarkan Sekolah dan Jenis 

Kelamin 

Kualitas penguatan guru kepada siswa 

berdasarkan sekolah dan jenis kelamin 

ternyata menunjukkan perbedaan skor rata-

rata, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3. 

 
 

Tabel 3. Perbedaan Skor Kualitas Penguatan 

Guru MP/BK-K kepada Siswa Berdasarkan 

Perhitungan t-test 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa skor rata-

rata kualitas penguatan guru kepada siswa di 

sekolah berada pada kategori baik. 

Berdasarkan hasil analisis dengan teknik t-

test skor rata-rata terdapat perbedaan yang 

tidak signifikan.  
 

Pemahaman Guru MP/BK-K Terkait 

dengan Materi Penguatan 
 

Kualitas pemahaman guru terkait 

dengan materi penguatan dilihat dari: tujuan 

penguatan (sebanyak 17 butir), bentuk 

penguatan (sebanyak 15 butir), dan materi 

lainnya (sebanyak 4 butir). Berikut 

ditampilkan hasil pengolahan seperti tertera 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbedaan Skor Kualitas Penguatan 

Guru MP/BK-K Terkait Materi Penguatan 
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Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa skor 

rata-rata pemahaman guru laki-laki dan 

perempuan terkait dengan materi tujuan, 

bentuk, dan materi penguatan lainnya 

terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh. 

Berdasarkah hasil analisis dengan teknik t-

test perbedaan tersebut tidak signifikan. 

Pemahaman guru tentang tujuan penguatan 

berada pada kategori baik dengan skor rata-

rata 69,7. Kemudian, pemahaman guru 

tentang bentuk penguatan berada pada 

kategori cukup dengan skor rata-rata 60,6. 

 

Pendapat Siswa tentang Penguatan 

yang Diberikan oleh Guru MP/BK-K 

(Secara Umum) 
 

Hasil analisis data penelitian pendapat 

siswa tentang penguatan yang diberikan oleh 

guru dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Pendapat Siswa (Secara Keseluruhan) 

tentang Penguatan yang Diberikan oleh Guru 

(n=160) 

 

Tabel 5 menggambarkan bahwa 

pendapat siswa secara keseluruhan tentang 

penguatan yang diberikan oleh guru berada 

pada kategori cukup dengan skor rata-rata 

55,14 dengan tingkat capain responden 

76,59%. Skor rata-rata yang diperoleh 

sekolah SMA Y sedikit lebih tinggi 

dibandingkan skor rata-rata SMA X. Untuk 

menguji signifikan atau tidaknya perbedaan 

dari kedua skor rata-rata tersebut maka 

analisis menggunakan t-test, hasil analisis 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Uji T-test Pendapat Siswa tentang 

Penguatan yang Diberikan oleh Guru 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh P-

value sebesar 0,890 yang lebih besar dari 

0,05. Oleh karena itu, yang berarti bahwa 

terdapat perbedaan yang tidak signifikan 

antara pendapat siswa SMA X dan SMA Y 

tentang penguatan yang diberikan oleh guru.  
 
Pendapat Siswa Berdasarkan Jenis 

Kelamin, Kelas, dan Jurusan. 
 

Pendapat siswa tentang penguatan yang 

diberikan oleh guru, ternyata menunjukkan 

perbedaan skor rata-rata, sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 7. 

 

 
Tabel 7. Perbedaan Skor Pendapat Siswa 

tentang Penguatan yang Diberikan oleh Guru 

Berdasarkan Perhitungan t-test 

 

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa skor 

rata-rata pendapat siswa tentang penguatan 

yang diberikan oleh guru terdapat perbedaan 

yang tidak terlalu jauh, dengan perbedaan 

yang tidak signifikan.  

 

Pendapat Siswa tentang Strategi Guru 

dalam Memberikan Penguatan 
 

Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

skor rata-rata pendapat siswa tentang 

strategi guru dalam memberikan penguatan, 

sebagaimana digambarkan dalam Tabel 8. 
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Tabel 8. Rekapitulasi Perbedaan Skor Pendapat 

Siswa tentang Strategi Guru dalam Memberikan 

Penguatan. 

 

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa skor 

rata-rata pendapat siswa tentang strategi 

guru dalam memberikan penguatan terdapat 

perbedaan yang tidak terlalu jauh, dengan 

perbedaan yang tidak signifikan.  

 

Dampak Penguatan yang Diberikan 

oleh Guru MP/BK-K 
 

Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

skor rata-rata dampak penguatan yang 

diberikan oleh guru, sebagaimana 

digambarkan dalam Tabel 9. 

 

 
Tabel 9 Rekapitulasi Dampak Penguatan yang 

Diberikan oleh Guru 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa skor 

rata-rata dampak penguatan yang diberikan 

oleh guru terdapat perbedaan yang tidak 

terlalu jauh, dengan perbedaan yang tidak 

signifikan.  
 

Keterkaitan antara Pemahaman 

Guru tentang Penguatan dan 

Pendapat Siswa tentang Penguatan 

yang Diberikan Guru  

 

Berdasarkan hasil analisis data kualitas 

pemahaman Guru MP/BK-K SMAN Kota 

Sungai Penuh tentang peguatan berada pada 

kategori baik, sedangkan hasil analisis data 

pendapat siswa tentang penguatan yang 

diberikan oleh Guru MP/BK-K di SMAN 

Kota Sungai Penuh berada pada kategori 

cukup. Hasil pencapaian data dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

 

 
Tabel 10. Tingkat Capaian Responden (Aplikasi 

Penguatan dan Penerimaan Siswa 

 

Selain itu dapat dilihat sebaran 

persentase perolehan masing-masing 

responden pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Perbandingan Tingkat Capaian 

Responden (dalam %) 

 

Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 1 

dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan 

peng-aplikasian penguatan guru kepada 

siswa di sekolah sudah dalam kategori baik, 

berbeda dari pendapat siswa bahwa 
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pemberian penguatan oleh guru masih dalam 

kategori cukup. Artinya bahwa terdapat 

perbedaan antara apa yang menurut guru 

berikan dengan apa yang diterima oleh 

siswa. 

PEMBAHASAN 

Kualitas Penguatan Guru MP/BK-K 

kepada Siswa di Sekolah 

Penguatan dapat diaplikasikan dengan 

maksimal, jika guru memahami betul 

tentang penguatan sebagai salah satu hal 

yang penting dalam pembelajaran. 

Pemahaman tidak hanya sekedar 

mengetahui apa yang nampak dari 

pengetahuan yang dimiliki seseorang. 

Pemahaman menurut Prayitno (2009) juga 

mengandung pengertian mampu 

menyebutkan, mampu menguraikan, mampu 

menjawab, memiliki kemampuan 

mengaitkan dan memiliki kemampuan 

mencari data, serta kemudian mengolah 

menjadi sumber kekuatan. 

Pemahaman juga menuntut suatu sikap 

mental yang mampu memberikan pengaruh 

nyata terhadap apa yang dipahami. Misalnya 

saja pemahaman guru tentang penguatan 

sebagai sebuah konsep dan teori. 

Berdasarkan konsep dan teori tersebut tidak 

hanya guru mengetahui, tetapi lebih dari itu 

bagaimana dapat dipahami, sehingga ia 

menjadi kekuatan untuk dapat diterapkan 

atau diaplikasikan dalam praktek 

pendidikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan kualitas pemahaman 

guru tentang penguatan berada pada kategori 

baik dengan tingkat capaian responden 

81,20%. Skor rata-rata yang diperoleh Guru 

BK-K lebih tinggi dibandingkan dengan 

skor rata-rata yang diperoleh Guru MP 

dengan perbedaan yang signifikan. Hal 

tersebut sangat dimungkinkan karena Guru 

BK-K lebih memahami aspek psikologis dan 

pemahaman terhadap individu. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Taufik & 

Karneli (2012) ada jenis penguasaan yang 

hendak dimiliki oleh konselor, diantaranya: 

(1) memiliki latar belakang keahlian dalam 

berbagai ilmu tingkah laku, dan (2) 

menguasai ilmu psikologi perkembangan, 

teori belajar, perkembangan kepribadian, 

sosiologi, perkembangan karier. Hal ini 

patut diduga kenapa Guru BK-K lebih 

memahami tentang penguatan, karena pada 

dasarnya penguatan merupakan salah satu 

teori tentang tingkah laku. 

Kemudian, juga sangat dimungkinkan 

karena Guru BK-K sudah dilatih sejak awal 

bagaimana membina hubungan dengan 

siswa atau klien. Taufik dan Karneli (2012) 

menjelaskan bahwa agar iklim hubungan 

yang efektif terlaksana, konselor perlu 

mengenali kekhasan atau karakteristik klien. 

Dari pendapat tersebut artinya bahwa Guru 

BK-K sudah dibekali dan dilatih untuk 

mengidentifikasi berbagai kemungkinana 

sifat-sifat klien dan juga bagaimana 

berkomunikasi yang menyenangkan 

bermakna, mendalami, mendorong, dan 

memberikan ajakan untuk melakukan 

sesuatu yang guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Setiap siswa memiliki keunikan dan 

kekhasan tersendiri, yang memerlukan 

bentuk perhatian dan perlakukan yang 

berbeda pula. Ketika guru memberikan 

penguatan, namun hal tersebut ternyata tidak 

sesuai dengan karakteristik dan yang 

diinginkan siswa, maka akan menimbulkan 

masalah bagi siswa dan juga proses 

pembelajaran. 

Guru ketika akan mengaplikasikan 

penguatan, hendaknya terlebih dahulu 

mengetahui karakterisitik siswa. Hal itu 

sangat penting, karena ketika guru salah 

bersikap disaat memberikan penguatan, 

justru akan menghasilkan kondisi 

sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Djaali (2012) bahwa 

siswa memiliki karakterisitik yang berbeda-

beda, oleh karena itu pemberian penguatan 

harus memperhatikan karakteristik siswa. 

Penguatan yang diberikan akan lebih 

berkesan jika guru memberikannya sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pemahaman 

berbagai karakteristik subjek didik secara 

menyeluruh akan mengantarkan guru atau 

pendidik mampu menyelenggarakan proses 

pembelajaran secara arif dan bijaksana 
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(Asrori, 2007). Dengan pemahaman 

terhadap subjek didik guru dapat 

menentukan penguatan yang tepat dan 

sesuai dengan karakteristik siswa. 

 

Pemahaman dan Pengaplikasian 

Bentuk Penguatan 

Hasil penelitian terkait dengan 

pemahaman guru tentang tujuan penguatan 

secara rata-rata pencapaiannya sudah berada 

pada kategori baik, namun masih banyak 

yang di bawah skor rata-rata pada kategori 

cukup dan kurang, yaitu (39,60%). 

Kemudian, pemahaman guru tentang bentuk 

penguatan secara skor rata-rata capaian-nya 

baru berada pada kategori cukup (Lampiran 

6). Sebanyak 53 dari 101 orang guru 

(52,48%) pencapaiannya berada pada 

kategori cukup. Dapat dipahami bahwa, 

secara teori pemahaman guru tentang tujuan 

penguatan sudah baik, tetapi 

pengaplikasikan penguatan kepada siswa 

masih dalam kategori cukup. Penguatan 

dapat diaplikasikan dengan maksimal, jika 

guru memahami betul tentang penguatan 

dan dapat diterapkan atau diaplikasikan 

dengan baik pula. Kemungkinan yang 

menyebabkan terjadinya kondisi tersebut, 

yaitu: (1) guru masih belum terbiasanya 

dalam memberikan penguatan dan (2) 

dimungkinkan karena kekurangtahuan guru 

terhadap bentuk dan cara dalam pemberian 

penguatan kepada siswa, terbukti dari 

analisis hasil penelitian kualitas pemahaman 

tentang materi bentuk penguatan yang telah 

ditunjukkan pada deskripsi data skor rata-

rata berada pada kategori cukup.  

Aunurrahman (2009) menjelaskan 

bahwa memberikan penguatan merupakan 

hal yang kedengarannya sederhana dan 

mudah, akan tetapi seringkali tidak terlalu 

mudah untuk dilakukan oleh setiap guru. Hal 

ini patut diduga bahwa sebagian guru belum 

terbiasa mem-berikan penguatan, 

kemungkinan dikarenakan anggapan mereka 

yang belum menempatkan penguatan 

sebagai suatu yang penting dalam proses 

pembelajaran.  

Pemahaman guru yang baik tentang 

penguatan sebagai suatu hal yang penting 

dalam proses pembelajaran diperlukan guna 

mendorong siswa untuk terus menampilkan 

tingkah laku yang positif dan menunjukkan 

prestasi yang baik. Pengaplikasian 

penguatan memiliki tujuan, yaitu ingin 

mengubah tingkah laku seseorang, agar 

tingkah laku yang sudah baik (bekerja, 

belajar, berprestasi, dan lainnya) 

penampilannya akan berulang atau 

bertambah. Jadi, pengaplikasian penguatan 

merupakan teknik pengubahan tingkah laku 

yang cukup efektif. 

Kemudian, jika dilihat kualitas skor 

pemahaman guru tentang penguatan 

berdasarkan butir instrumen, yang paling 

menonjol yaitu butir nomor 27 (memberikan 

senyuman pada siswa yang aktif) 

memperoleh skor 455 dengan rata-rata 

(4,51) atau sebanyak 58 dari 101 guru 

(57,43%). Kemudian, disusul butir nomor 

22 (memberikan ucapan selamat pada siswa 

yang meraih prestasi) memperoleh skor 

sebesar 449 dengan rata-rata (4,46) atau 

sebanyak 57 dari 101 guru (56,44%). Dari 

analisis butir, dapat diartikan bahwa 

penguatan yang sering diberikan oleh dua 

pertiga guru yaitu bentuk penguatan verbal 

seperti kata pujian yang diiringi dengan 

senyuman kepada siswa. Wangari (2015) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

penguatan sosial dalam bentuk pujian adalah 

strategi penguatan yang paling populer 

digunakan dalam pembelajaran di kelas.  

Kualitas pemahaman guru tentang 

penguatan mempengaruhi efektif atau 

tidaknya pengaplikasian penguatan kepada 

siswa. Penguatan yang tepat bentuk dan 

sasaran diberikan kepada siswa dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk 

mengulangi kembali tingkah laku yang 

sudah baik, sehingga siswa kaya akan 

tingkah laku yang baik atau positif. Davis & 

Margareth (Suyanto & Djihad, 2012) 

menjelaskan guru yang efektif adalah guru 

yang memiliki kemampuan terkait dengan 

pemberian umpan balik dan penguatan 

(reinforcement), mampu 
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memberikan umpan balik yang positif 

terhadap respon siswa. 

Pendapat Siswa tentang Penguatan 

yang Diberikan oleh Guru MP/BK-K 

Kualitas pemahaman guru tentang 

penguatan sebagaimana dijelaskan sebelum-

nya, secara keseluruhan sudah berada dalam 

kategori baik. Sebanyak dua pertiga guru 

sudah berada pada kategori baik dan baik 

sekali pemahamannya tentang penguatan. 

Namun pada kenyataannya, siswa menge-

mukakan pendapat yang berbeda dengan apa 

yang dikemukan oleh guru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

pendapat siswa tentang penguatan yang 

diberikan oleh Guru MP/BK-K berada pada 

kategori cukup. Artinya, hanya sepertiga 

siswa yang menganggap guru memberikan 

penguatan dengan baik sekali atau baik, dan 

sebagian besar siswa menganggap bahwa 

guru masih berada dalam kategori cukup 

atau kurang dalam memberikan penguatan.  

Berdasarkan temuan penelitian bahwa 

belum seimbangnya kondisi menurut guru 

dengan kondisi yang diterima oleh siswa. 

Fenomena perbedaan pendapat antara guru 

dengan siswa mengindikasikan bahwa apa 

yang dipersepsikan dan dirasakan oleh siswa 

tidak sebagaimana dikemukakan guru. 

Tentu saja dalam kondisi demikian, 

pendapat siswa dianggap lebih objektif 

karena siswa menjadi objek dan sasaran 

langsung dari penerapan penguatan, sebagai 

aplikasi dari pemahaman guru tentang 

penguatan ini. Belum seim-bangnya kondisi 

menurut guru dengan kondisi yang diterima 

oleh siswa, kemungkinan disebabkan oleh: 

Pertama, masih kurang terampil guru dalam 

membina hubungan yang menyenangkan 

atau harmonis dengan siswa. Hubungan 

yang harmonis antara guru dan siswa akan 

memberikan perasaan dan penerimaan yang 

positif dari siswa. Untuk itu, guru perlu 

mengenali dan memahami siswanya dalam 

membangun rasa dihargai dan diterima oleh 

guru terhadap tingkah laku yang ditampil-

kannya. Kedekatan guru terhadap siswa 

yang penuh dengan nuansa penerimaan dan 

menye-nangkan akan berdampak pada 

pendapat dan sikap siswa yang positif 

terhadap guru (Prayitno, 2009). Penerimaan 

siswa terhadap penguatan yang diberikan 

oleh guru akan menentukan hubungan antara 

keduanya (guru-siswa) dalam proses 

pembelajaran. Barnawi dan Arifin (2012) 

menjelaskan kehangatan akan membuat 

hubungan baik dan saling memper-cayai 

antara guru dan siswa sehingga penguatan 

dari guru akan diterima secara positif oleh 

siswa. 

Kedua, ada sebagian siswa yang merasa 

cemburu kepada temannya bila dipuji dan 

hal ini disebabkan guru hanya 

memperhatikan segelintir siswa (siswa yang 

pintar), akibatnya siswa yang lain merasa 

tidak diperhatikan akibatnya mereka kurang 

bersemangat untuk belajar. Penerimaan 

siswa yang baik terhadap pengaplikasian 

penguatan guru dipengaruhi oleh metode 

dasar dalam memberikan penguatan. 

Menurut Yusuf (2003) apabila guru hendak 

memberikan penguatan terhadap siswa atau 

sekelompok siswa tertentu atas tingkah laku 

yang ditampilkan, maka penguatan tersebut 

harus jelas diajukan kepada siswa atau 

sekelompok siswa yang bersangkutan 

sehingga nantinya ia dapat merasakan secara 

langsung bahwa penguatan ditujukan 

kepadanya. Pemberian penguatan dengan 

metode yang tepat akan memberi kesan 

kepada siswa sehingga siswa merasa bahwa 

tingkah laku yang ditampilkannya diterima 

oleh guru. Dengan demikian siswa akan 

memiliki persepsi dan penerimaan yang 

positif terhadap peng-aplikasian penguatan 

dari guru.  

Ketiga, masih adanya guru yang kurang 

menguasai bentuk-bentuk penguatan, guru 

lebih cenderung memberikan bentuk 

penguatan yang tidak bervariasi, seperti 

terlalu seringnya menggunakan penguatan 

verbal, yaitu dengan kata-kata yang bagus. 

Pemberian penguatan, seperti kata-kata 

pujian atau respon positif guru terhadap 

tingkah laku positif siswa akan mem-berikan 

rasa senang dan semangat pada siswa, 

karena dianggap mempunyai kemampuan. 

William Lyon Phelp (Ronald, 2012) 

menjelaskan bahwa siswa tidak akan pernah 
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melupakan kata-kata yang memberikannya 

semangat, yang diucapkan dengan jujur, 

penuh rasa hormat, dan penghargaan. 

Tetapi, apabila bentuk penguatan yang 

diberikan berupa pujian secara terus 

menerus juga memberikan kesan yang 

menjemukan bagi siswa. Misra (2012) 

dalam penelitiannya menjelaskan kurang 

ber-dampaknya penguatan serta penghambat 

masih kurangnya penguatan karena 

penguatan yang digunakan kurang 

bervariasi, seperti terlalu sering 

menggunakan penguatan verbal dengan 

kata-kata bagus dan pujian. Hal inilah yang 

secara teori bisa menyebabkan kejemuan 

sehingga siswa tidak termotivasi untuk 

berbuat lebih baik lagi karena sudah biasa 

mendengar kata-kata bagus. 

Pemahaman guru tentang penguatan 

merupakan salah satu kompetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh guru. Pemahaman 

tentang penguatan itu memiliki aplikasi 

yang besar untuk mempertahankan tingkah 

laku baik siswa. Pengaplikasian penguatan 

merupakan upaya guru untuk meneguhkan 

tingkah laku positif siswa melalui bentuk-

bentuk pemberian penghargaan secara tepat 

yang menguat. Sardiman (2011) 

menyatakan bahwa peng-gunaan penguatan 

yang tepat sasaran dan teknik 

pelaksanaannya dapat meningkatkan 

perhatian siswa, membangkitkan dan 

memelihara perilaku, menumbuhkan rasa 

percaya diri dan memelihara iklim belajar 

yang kondusif. Jadi, penguatan merupakan 

strategi yang bisa diaplikasikan dan 

dikembangkan oleh guru untuk menjangkau 

potensi siswa dalam hubungan 

pembelajaran.  

Selain itu, perlu juga dipahami bahwa 

pemberian penguatan akan berhasil jika 

siswa memandang bahwa orang yang 

memberi penguatan adalah orang yang 

penting bagi individu. Siswa biasanya 

sangat mengagumi guru yang dianggapnya 

pintar, dan hangat kepadanya, bahkan siswa 

akan sangat berterima kasih pada guru yang 

ia anggap bisa menerima dirinya dan 

menyentuh hati nuraninya. Di sekolah, guru 

menjadi kom-ponen yang paling sering 

berinteraksi dengan siswa, maka dari itu 

kehangatan adalah elemen penting untuk 

mengembangkan jiwa seorang siswa.  

Hasil penelitian berdasarkan analisis 

butir instrumen menunjukkan bahwa butir 

yang memiliki skor tertinggi, yaitu butir 

nomor 13 (saya lebih semangat menjawab 

pertanyaan ketika jawaban saya 

mendapatkan pujian) memperoleh skor 426 

dengan skor rata-rata (2,7) atau sebanyak 

111 dari 160 orang siswa (69,37%). 

Selanjutnya, berdasarkan analisis pendapat 

siswa tentang strategi guru dalam 

memberikan penguatan menunjukkan 

bahwa butir tertinggi, yaitu butir nomor 3 

(siswa yang meraih prestasi diberikan 

ucapan selamat oleh guru) 65% orang siswa. 

Hal ini menandakan bahwa bentuk 

penguatan verbal berupa ucapan selamat 

atau kata-kata pujian yang lebih sering 

diberikan guru dibandingkan dengan bentuk 

penguatan yang lain. Bentuk penguatan 

berupa pujian merupakan bentuk penguatan 

yang lebih mudah diberikan dan dipahami 

oleh guru, sehingga bentuk penguatan 

tersebut lebih sering digunakan.  

Pemberian penguatan dalam bentuk 

pujian perlu diperhatikan, sehingga siswa 

tidak akan merasa iri atau malu karena guru 

memberikan penguatan secara berlebihan. 

Santrock (2011) menjelaskan bahwa tingkah 

laku yang diberikan penguatankan, maka 

frekuensi respon positif akan meningkat 

karena diikuti dengan stimulus yang 

mendukung. Oleh karena itu, kewajaran 

dalam bentuk pujian dan konsisten dalam 

mem-berikan pujian sangat mendukung 

keberhasilan dari pemberian penguatan 

kepada siswa. 

Apabila dicermati secara lebih 

mendalam paparan hasil temuan penelitian 

bahwa penguatan pernah diterima oleh dua 

pertiga siswa. Walaupun secara keseluruhan 

kondisi penerimaan siswa masih berada 

pada kategori cukup. Penerimaan baik siswa 

sangat ber-gantung pada asumsi bahwa 

siswa benar-benar mengetahui penguatan 

tersebut ditujukan pada dirinya sehingga 

siswa akan terus melakukan perilaku yang 

diinginkan. Maka dari itu, guru perlu 
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memahami metode dasar dalam mem-

berikan penguatan, sebagaimana Yusuf 

(2003) menjelaskan bahwa: (1) penguatan 

harus jelas diberikan kepada pribadi 

tertentu, (2) penguatan terhadap sekelompok 

siswa, dan (3) memberikan penguatan 

dengan segera.  

Berdasarkan pendapat siswa tersebut, 

guru sebagai orang yang dianggap penting 

oleh siswa (significant person) dituntut 

tanggung jawabnya untuk lebih baik dalam 

melak-sanakan proses pembelajaran secara 

profe-sional, yaitu praktik pendidikan yang 

didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan 

pendidikan. Oleh karena itu, guru di-tuntut 

untuk dapat mengaplikasikan penguatan 

kepada siswa dengan lebih baik yang 

didasari oleh pemahaman yang tinggi 

terhadap penguatan ini. Maka sebab itu, 

diperlukan upaya-upaya untuk mendukung 

guru dalam mengaplikasikan penguatan 

kepada siswa di sekolah. Kemudian, guru 

perlu melatih diri sehingga terampil dan 

terbiasa memberikan penguatan. Dalam hal 

ini ada dua hal pokok, yaitu: (a) guru 

menggunakan teknik untuk memotivasi 

kemauan belajar siswa, dan (b) guru 

memperhatikan respon siswa yang belum 

atau kurang memahami materi pembelajaran 

yang diajarkan dan menggunakan untuk 

memperbaiki rancangan pembelajaran dan 

bentuk penguatan yang akan diberikan 

berikutnya.  

 

Implikasi Pengaplikasian Penguatan 

ter-hadap Bimbingan dan Konseling. 

Bimbingan dan konseling menjadi 

bagian yang terintegral dalam pendidikan di 

sekolah, memiliki peran yang besar untuk 

membantu meningkatkan pemahaman guru 

dalam memberikan penguatan yang lebih 

efektif terutama dalam meningkatkan 

kemampuan guru MP dalam pemberian 

penguatan kepada siswa dan juga membuat 

variasi dalam memberikan. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata kualitas pemahaman 

guru BK atau Konselor tentang pemberian 

penguatan lebih tinggi dibandingkan dengan 

guru MP dengan perbandingan yang 

signifikan.  

Hasil ini memberikan arti bahwa guru 

BK atau Konselor dapat berperan dalam 

membantu guru MP untuk menciptakan 

proses dan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, dapat dilakukan salah 

satunya adalah melalui kegiatan kerjasama 

dan saling memberikan masukan/informasi. 

Brown (1999) menjelaskan:  

 

School counselors can improve the 

climate of their schools by advocating for 

policies that promote rather than detract 

from the personal and educational 

development of students. They can do this 

by conducting inservice training of 

teachers and administrators to teach 

them basic communication skills, and 

methods of affirming students’ 

importance and providing 

encouragement to them. They can 

become the students' anchor persons so 

that through the use of routine 

conferences, students feel that at least 

one person in the school knows and 

understands their unique concerns. 
 

Guru BK atau Konselor dapat 

membantu mengembangkan iklim 

pembelajaran dengan membangun 

kerjasama dengan guru MP, memberikan 

pelatihan-pelatihan komunikasi 

interpersonal dan kemampuan dalam 

mengenali karakterisitik siswa. Neviyarni 

(2009) menjelaskan bahwa guru BK atau 

konselor di sekolah bisa menjadi 

narasumber bagi guru MP. Hal tersebut 

sangat dimung-kinkan karena guru BK atau 

konselor lebih memahami aspek psikologis 

dan pemahaman individu. Guru BK atau 

Konselor sudah dibekali dan dilatih untuk 

mengidentifikasi berbagai kemungkinan 

sifat-sifat klien dan juga bagaimana 

berkomunikasi yang menye-nangkan 

bermakna, mendalami, mendorong, dan 

memberikan ajakan untuk melakukan 

sesuatu yang guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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Siswa memiliki keunikan dan kekhasan 

tersendiri, yang memerlukan bentuk 

perhatian dan perlakukan yang berbeda pula. 

Ketika guru memberikan penguatan, namun 

hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan 

karakteristik dan yang diinginkan siswa, 

maka akan menimbulkan masalah bagi 

siswa dan juga proses pembelajaran. Hal ini 

harus diketahui oleh guru MP ketika 

mengaplikasikan penguatan, sehingga guru 

MP sangat membutuhkan informasi yang 

benar tentang karakterisitk siswa. Penguatan 

yang diberikan akan lebih berkesan jika guru 

memberikannya sesuai dengan karakteristik 

siswa. Pemahaman berbagai karakteristik 

subjek didik secara menyeluruh akan 

mengantarkan guru atau pendidik mampu 

menyelenggarakan proses pembelajaran 

secara arif dan bijaksana (Asrori, 2007).  

Menghindari hal ini, maka guru BK atau 

Konselor dapat memberikan layanan 

konsultasi kepada guru MP tentang hal-hal 

terkait dengan pengaplikasian penguatan 

serta kesesuaian jenis penguatan dengan 

karakteristik siswa. Layanan konsultasi 

merupakan media bagi orang-orang di 

sekitar siswa yang peduli dan konsen 

terhadap perkembangan siswa itu sendiri. 

Salah satu faktor eksternal yang dapat 

menjadi katalisator atau pendorong bagi 

kesuksesan belajar siswa adalah dukungan 

sosial dari orang-orang di sekitarnya yang 

peduli dan perhatian terhadap 

perkembangan siswa. Wujud perhatian yang 

diberikan oleh orang-orang di sekitar siswa 

dalam implementasi layanan bimbingan dan 

konseling diwujudkan dalam penyediaan 

layanan konsultasi. 

Menurut Prayitno (2004) layanan 

konsultasi adalah layanan konseling oleh 

konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang 

memungkinkan konsulti memperoleh 

wawasan, pemahaman dan cara yang perlu 

dilaksanakan untuk menangani masalah 

pihak ketiga. Pengertian tersebut 

mengindikasikan bahwa layanan konsultasi 

sebagai bagian dari pelayanan bimbingan 

dan konseling merupakan layanan yang 

diberikan oleh guru BK atau konselor 

sekolah kepada orang-orang di lingkungan 

siswa yang disebut sebagai pelanggan atau 

konsulti seperti orang tua, guru, atau saudara 

bahkan teman akrab yang perduli dengan 

kondisi atau masalah yang dihadapi individu 

yang menjadi tanggungjawabnya (sebagai 

pihak ketiga yang dikonsultasikan). Tujuan 

layanan konsultasi tersebut sebagaimana 

yang dirumuskan oleh Fullmer dan Bernard, 

meliputi:  

a. mengembangkan dan menyempurnakan 

lingkungan belajar bagi peserta didik, 

orang tua, dan administrator sekolah.  

b. menyempurnakan komunikasi dengan 

mengembangkan informasi di antara 

orang penting bagi peserta didik.  

c. mengajak bersama pribadi yang memiliki 

peranan dan fungsi bermacam-macam 

untuk menyempurnakan lingkungan 

belajar. 

d. memperluas layanan dari para ahli. 

e. memperluas layanan pendidikan dari 

guru dan administrator. 

f. membantu bagaimana belajar tentang 

perilaku. 

g. menciptakan suatu lingkungan belajar 

yang baik. 

h. menggerakkan organisasi yang mandiri. 
 

Tujuan pemberian layanan konsultasi 

oleh guru BK atau Konselor sangat 

bermanfaat untuk memberikan pemahaman 

kepada guru MP dalam memahami perilaku 

siswa, menciptakan kondisi lingkungan 

belajar yang baik, sehingga guru MP dapat 

meningkatkan lagi efektifitas 

pengaplikasian penguatan pada saat proses 

pembelajaran 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan pembahasan 

hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas penguatan Guru MP/BK-K 

kepada siswa di sekolah secara 

keseluruhan berada pada kategori baik. 

Skor rata-rata Guru BK-K lebih tinggi 

dibandingkan skor rata-rata Guru MP 

dengan perbedaan yang signifikan. 

Secara khusus dapat disimpulkan: 

kualitas penguatan guru SMA X sedikit 
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lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata 

SMA Y. Kualitas penguatan guru laki-

laki lebih tinggi dibandingkan skor rata-

rata guru perempuan, meskipun 

perbedaannya tidak terlalu jauh dan 

tidak signifikan. Skor rata-rata 

pemahaman guru laki-laki berkaitan 

dengan tujuan penguatan berada pada 

kategori baik, sedangkan pemahaman 

guru tentang bentuk penguatan berada 

pada kategori cukup. Skor rata-rata guru 

laki-laki tentang tujuan dan bentuk 

penguatan lebih tinggi dibandingkan 

skor rata-rata guru perempuan, 

meskipun perbedaannya tidak terlalu 

jauh dan tidak signifikan. 

2. Pendapat siswa tentang penguatan yang 

diberikan oleh Guru MP/BK-K secara 

keseluruhan berada pada kategori 

cukup. Skor rata-rata pendapat siswa 

SMA Y sedikit lebih tinggi 

dibandingkan skor rata-rata siswa SMA 

X. Secara khusus dapat dirincikan 

sebagai berikut: Skor rata-rata pendapat 

siswa tentang penguatan yang diberikan 

oleh Guru MP/BK-K berdasarkan jenis 

kelamin, jurusan, dan kelas berada pada 

kategori cukup. Skor rata-rata pendapat 

siswa perempuan tentang penguatan 

yang diberikan oleh guru sedikit lebih 

tinggi dibandingkan dengan skor rata-

rata siswa laki-laki. Ditinjau dari aspek 

jurusan ditemukan bahwa skor rata-rata 

pendapat siswa jurusan IPS tentang 

penguatan yang diberikan oleh guru 

sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata jurusan IPA. Dan 

ditinjau dari aspek kelas bahwa skor 

rata-rata pendapat siswa kelas XII 

tentang penguatan yang diberikan oleh 

guru sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata kelas XI. Masing-

masing perbedaan tersebut tidak 

signifikan. Skor rata-rata pendapat 

siswa tentang strategi Guru MP/BK-K 

dalam memberikan penguatan berada 

pada kategori cukup.  

3. Skor rata-rata pendapat siswa 

perempuan tentang strategi guru dalam 

memberikan penguatan sedikit lebih 

tinggi dibandingkan dengan skor rata-

rata siswa laki-laki. Ditinjau dari aspek 

jurusan bahwa skor rata-rata pendapat 

siswa jurusan IPS tentang strategi guru 

dalam memberikan penguatan sedikit 

lebih tinggi dibandingkan dengan skor 

rata-rata jurusan IPA. Ditinjau dari 

aspek kelas bahwa skor rata-rata 

pendapat siswa kelas XII tentang 

strategi guru dalam memberikan 

penguatan sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan skor rata-rata 

kelas XI. Masing-masing perbedaan 

tersebut tidak signifikan. Skor rata-rata 

dampak penguatan yang diberikan oleh 

Guru MP/BK-K berada pada kategori 

cukup. 

4. Skor rata-rata siswa perempuan tentang 

dampak penguatan yang diberikan oleh 

guru sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata siswa laki-laki. 

Ditinjau dari aspek jurusan bahwa skor 

rata-rata jurusan IPS tentang dampak 

penguatan yang diberikan oleh guru 

sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata jurusan IPA. 

Ditinjau dari aspek kelas bahwa skor 

rata-rata kelas XII tentang dampak 

penguatan yang diberikan oleh guru 

sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan skor rata-rata kelas XI. Masing-

masing perbedaan tersebut tidak 

signifikan. 

5. Menurut guru pengaplikasian penguatan 

kepada siswa dalam kategori baik, 

sedangkan pendapat siswa bahwa 

pemberian penguatan oleh guru masih 

dalam kategori cukup. Hampir dua 

pertiga guru menyatakan telah paham 

dan memberikan penguatan dalam 

kategori baik sekali dan baik, sedangkan 

pendapat siswa baru satu pertiga 

menganggap guru memberikan 

penguatan dalam kategori baik sekali 

dan baik. Dua pertiga siswa 

menganggap masih dalam kategori 

cukup pada penguatan yang diberikan 

oleh guru. Artinya bahwa terdapat 

perbedaan antara apa yang menurut guru 



Aplikasi Penguatan Kepada Siswa di Sekolah (Studi pada SMA Negeri Kota Sungai Penuh) 49 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

berikan dengan apa yang diterima oleh 

siswa. 

 

SARAN  

Menindaklanjuti temuan penelitian dan 

sekaligus berharap penelitian dapat 

memberikan konstribusi terhadap 

peningkatan proses pembelajaran, peneliti 

memberikan saran kepada beberapa pihak 

sebagai berikut: mengingat kemampuan 

guru dalam mengaplikasikan penguatan 

masih belum optimal atau belum bervariasi, 

diharapkan kepala sekolah untuk 

menfasilitasi guru melalui kegiatan seminar, 

lokakarya tentang penguatan, workshop, 

kepada Guru MP/BK-K untuk selalu 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaplikasian penguatan dengan 

memanfaatkan wadah diskusi profesional 

dengan teman sejawat, atau diskusi dengan 

ahli universitas di samping ikut serta secara 

aktif dalam pelatihan, seminar, dan 

lokakarya yang diselenggarakan organisasi 

profesi, bagi guru MP disarankan untuk 

meningkatkan bekerjasama dengan guru BK 

untuk mengetahui jenis-jenis penguatan 

yang dibutuhkan oleh siswa, gaya belajar 

siswa, dan hobi siswa, sehingga 

pengaplikasian penguatan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

Selain itu, kepada guru BK disarankan 

untuk aktif bekerjasama dan berdiskusi 

dengan guru MP, untuk mengetahui masalah 

siswa terkait dengan motivasi belajar dan 

pengaplikasian penguatan. Dengan 

kerjasama yang intensif dan professional, 

guru BK dapat meningkatkan peranannya 

dalam membantu siswa mencapai tujuan 

belajarnya. Sedangkan bagi peneliti lain 

diharapkan bisa melanjutkan penelitian ini 

dengan subjek penelitian yang berbeda serta 

variabel yang lebih spesifik dan dikaitkan 

dengan variabel-variabel lain yaitu 

karakteristik siswa (intelegensi, motivasi, 

kelas sosial, kelas aspirasi, persepsi, sikap), 

karakteristik guru (gaya dan cara mengajar), 

performance guru dalam mengajar 

(keterampilan mengajar), yang diperkirakan 

berkontribusi pada peningkatan potensi 

siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK) berdasarkan: Kualifikasi Akademik dan status kepegawaian. Selain 

itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan jumlah siswa asuh 

dengan kinerja Guru Bimbingan dan Konseling. Populasi dan sampel penelitian 

adalah semua Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Sub Rayon 01 Kota Bekasi 

yang berjumlah adalah Guru Bimbingan dan Konseling sebanyak 53 orang. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan Instrumen PKG dan dokumentasi. Data 

dianalisis menggunakan Mann-Whitney U-Test. hasil bahwa kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang Kualifikasi Akademik S1-BK memiliki kinerja yang 

lebih tinggi dengan Guru Bimbingan dan Konseling yang non BK. Berdasarkan 

status kepegawaian Guru Bimbingan dan Konseling PNS memiliki kinerja yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan guru BK non PNS. 

Kata Kunci: Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling, Kualifikasi Akademik, Status 

Pegawai 

Abstract 
This study aims to determine the differentiation between performance of Guidance 

and Counseling teacher (BK) based on: educational background and employment 

status. Research method used was survey. Responden are Guidance and counseling 

teachers in Junior high school in Bekasi City (N= 53). Data collected by 

questionnaires and archive documentation. Data analyzed by Mann-Whitney U-

Test. The results showed that the performance of Guidance and Counseling teachers 

with educational background Guidance and Counseling is greater than Guidance 

and Counseling teachers with non-Guidance and Counseling education background. 

The results also showed that the performance of teachers Guidance and Counseling 

status of civil servants (PNS) greater than the performance of teachers Guidance 

and Counseling status non civil servants (PNS) 

Keywords: Guidance and Counseling teachers, educational backgroud, civil 

servant, foster students, The performance of Guidance and Counseling (BK) 

teachers 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah sesuai dengan tujuan 

 
1 Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sitisuryarsi28@gmail.com 
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3 Universitas Negeri Jakarta, aip.bj@unj.ac.id 

pendidikan nasional, sebagaimana tertuang 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu untuk 
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mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sedangkan tujuan khusus dari layanan 

bimbingan dan konseling adalah untuk 

membantu siswa agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi 

aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. 

Untuk mencapai tujuan layanan BK, guru 

BK dituntut untuk melaksanakan tugas 

pokok Guru Bimbingan dan Konseling 

meliputi; menyusun rencana bimbingan, 

melaksanakan bimbingan, mengevaluasi 

proses dan hasil bimbingan, serta melakukan 

perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi. Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 35 tahun 2010, hal ini 

dimungkinkan agar layanan bimbingan dan 

konseling dapat berjalan dengan baik serta 

siswa dapat memahami peran, fungsi dan 

tujuan dari pelayanan bimbingan dan 

konseling disekolah. 

Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, 

dan diharapkan Guru Bimbingan dan 

Konseling memiliki kerja yang baik, 

misalnya memiliki kemampuan memahami 

dan melaksanakan etika profesional, 

mempunyai rasa kesadaran diri mengenai 

kompetensi berupa nilai-nilai dan sikap, 

memiliki karakteristik diri, yakni respek 

terhadap orang lain, fleksibel dalam 

pandangan dan emosional stabil, dapat 

berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien dengan klien, mempunyai 

rasa empati yang tinggi, selalu tersenyum, 

mampu bekerja sama sesama guru, orang tua 

siswa, dan masyarakat sekitarnya. 

Permasalahan rendahnya kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling di sekolah 

dibuktikan hasil penelitian Walantri (2009) 

Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor 

yang berlatar belakang disiplin ilmunya S1-

Non BK sering kali tidak menunjukkan 

kinerja yang baik, hal ini terlihat dengan 

tidak dilaksanakan beberapa kegiatan 

Bimbingan dan Konseling disekolah 

tersebut. Terlepas dari perbedaan latar 

belakang pendidikan Guru Bimbingan dan 

Konseling di instansi sekolah, faktanya yang 

terjadi sekarang siswa tetap menganggap 

Guru Bimbingan dan Konseling sebagai 

guru yang ditakuti tugasnya hanya 

menghukum siswa saja.  

Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam mendukung kegiatan belajar 

mengajar melalui layanan BK dan 

pemahaman tentang kepribadian konseli 

(siswa) ditulis Sulistyowati (2012) tentang 

problematic kinerja Konselor SMA se-

Kabupaten Sleman hal ini tentu saja menjadi 

permasalahan kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling untuk mencapai layanan 

bimbingan disekolah secara maksimal dan 

akhirnya akan berdampak pada lulusan 

disekolah tersebut. 

Hasil supervisi di sepuluh sekolah 

binaan ditemukan bahwa Guru Bimbingan 

dan Konseling rata-rata tidak menerapkan 

landasan teoritik tentang tehnik-tehnik 

konseling, terkesan ngobrol dan ada sekolah 

yang banyak memberi nasehat dari pada 

mendengarkan pembicaraan siswa. Ini tentu 

tidak bisa membuka tabir permasalahan 

siswa tersebut, diketemukan sekolah tidak 

mempunyai ruang konseling sendiri, atau 

ada tetapi tidak refresentatif, buku 

penunjang, aplikasi pendukung, sarana lain 

tidak lengkap. Hasil observasi awal di 

sekolah-sekolah binaan penulis di SMP Kota 

Bekasi menemukan, masih ada guru 

kualifikasi akademik S1 Non-BK ini 

dibuktikan data dari 

  

kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 

Bekasi Tahun 2017 diketahui bahwa 

persentase Guru Bimbingan dan Konseling 

SMP yang kualifikasi akademik S1 Non BK 

sebesar 33% dari jumlah 300 orang 

menyebar kesemua sekolah baik SMP 

Negeri maupun SMP Swasta dengan rincian 

: 1) Guru Bimbingan dan Konseling di SMP 

Negeri berjumlah 116 orang yang memiliki 

ijazah S1 BK sebanyak 106 orang dan S1 

Non BK sebanyak 10 orang (10%). 2) Guru 

Bimbingan dan Konseling di SMP Swasta 
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sebanyak 194 orang yang memiliki ijazah S1 

BK sebanyak 194 orang dan S1 Non BK 

sebanyak 105 orang (45,88%). 3) Hasil 

wawancara Guru Bimbingan dan Konseling 

merasa beban kerja cukup berat rata-rata 300 

Orang, melebihi jumlah rasio siswa yaitu 1 : 

150 / 160 siswa. 4) Honor yang diterima 

Guru Bimbingan dan Konseling Non-PNS 

dirasakan tidak sebanding dengan beban 

kerja. 

Permasalahan yang lain tentang 

rendahnya kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling SMP di Kota Bekasi dapat dilihat 

berdasarkan hasil Uji Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling (UKG BK) 

Tahun 2015. Diketahui bahwa nilai rata-rata 

kineja guru Bimbingan dan Konseling untuk 

kinerja pedagogik 42,65 dan kinerja 

profesional 73. Angka tersebut kurang baik, 

dan berdampak pada kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang kurang 

optimal. Karena guru harus memiliki ilmu 

pengetahuan bidang pendidikan, cakap dan 

terlatih menjadi guru, berkarakter, mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

masyarakat, dan mempunyai motivasi 

bekerja yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. Nilai UKG Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Kota 

Bekasi sebagian besar (59) adalah C. hal ini 

sangat memprihatinkan perlu dianalisa dan 

mendapat perhatian khusus dari pihak Dinas 

Pendidikan. Karena dengan nilai yang 

relative rendah dapat dikatakan ada masalah 

berkaitan dengan kinerja Guru Bimbingan 

dan Konseling SMP di Kota Bekasi. 

Berdasarkan hasil data dari bagian 

Keuangan Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

dan survai kesekolah swasta penghasilan 

PNS dan Non PNS jauh perbedaannya. Guru 

PNS Golongan III/IV Penghasilan Tetap 

sebesar Rp 3.500.000 sampai dengan Rp 

4.800.000, Tunjangan Daerah Rp 5.100.000, 

Tunjangan Profesi Rp 3.500.000, dan masih 

ada tunjangan lain yang tidak mengikat ( 

walikelas, Pembina, Wakil Kepala Sekolah 

dll). Guru Non PNS Golongan III/IV 

Penghasilan tidak menentu tergantung 

jumlah Jam mengajar atau Bimbingan, rata-

rata perjam dihargai Rp 50.000, tidak semua 

guru mendapat tambahan tunjangan Profesi. 

Guru PNS pada umumnya sering mendapat 

kesempatan dalam pengembangan 

keprofesian berbentuk worshop, IHT dll, 

perbedaan penghasilan serta sarana maupun 

fasilitas antara guru PNS dan Non PNS 

dapat berpengaruh terhadap kinerja guru 

tersebut. Dari pemaparan diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan belajar, yakni masalah 

Kualifikasi Akademik Guru Bimbingan dan 

Konseling., perbedaan penghasilan dan 

fasilitas bagi guru PNS dan Non PNS, 

Jumlah siswa yang menjadi beban kerja 

layanan yang berakibat pada pelaksanaan 

kegiatan layanan konseling tidak merata, 

lebih banyak berfungsi dalam pengentasan 

masalah (kuratif), guru pembimbing aktif 

ketika terjadi permasalahan pada siswa, 

kurangnya kreativitas guru pembimbing 

dalam memberikan model atau tehnik 

layanan yang tepat. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka 

peneliti memandang perlu diadakan suatu 

penelitian lebih lanjut terkait dengan kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi. Pertanyaan 

penelitian yang ingin dijawab adalah 

1. Bagiamana gambaran Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi 

2. Apakah ada perbedaan kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi yang kualifikasi 

Akademik S1–BK dan S1–Non BK 

3. Apakah ada perbedaan kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi yang berlatar 

belakang PNS dan Non PNS 

 

Kinerja (performance) sering diartikan 

sebagai prestasi, efektif kerja, hasil nyata 

kerja untuk meraih tujuan, produktifitas 

dalam proses bekerja, seperti yang 

diungkapkan Sinambela (2012) bahwa 

kinerja pegawai sebagai kemampuan dalam 

melakukan sesuatu keahlian tertentu. 

Ungkapan yang sama disampaikan oleh 
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Mangkunegara (2015) Kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja sebagai kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan sesuatu dengan segenap 

kemampuannya. Robin (2003) 

mengemukakan kinerja adalah hasil evaluasi 

pekerjaan yang dilakukan sesorang 

dibandingkan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Artinya bahwa kinerja seseorang 

harus ditunjukan tingkat keberhasilan yang 

sudah dicapai, untuk mengukur seberapa 

jauh pencapaian dalam melaksanakan tugas 

Menurut Bernardin dan Russel dalam 

Suharsaputra (2010) kinerja sebagai hasil 

akhir yang didapat pada diri seseorang baik 

berbentuk jabatan atau kegiatan selama 

periode yang telah ditetapkan oleh 

perusahan atau instansi tersebut. 

Berdasarkan pendapat ahli, pengertian 

kinerja merupakan unjuk kerja atau 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat 

pencapaian hasil yang memuaskan, 

keberhasilan itu akan memotivasi seorang 

pegawai untuk terus meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan dalam tugas 

sehari-hari dengan harapan mendapatkan 

penghargaan yang lebih dari apa yang sudah 

dikerjakan. 

Dimensi / Aspek Kinerja 

Mengacu pada konsep kinerja atau teori 

yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa 

kinerja selalu berbicara tentang proses dan 

hasil akhir, sementara itu dalam kinerja 

perlu dipahami juga tentang dimensi kinerja 

atau kriteria kinerja dan elemen dalam 

pekerjaan yang dianggap memiliki andil 

dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan 

tersebut secara keseluruhan. Dengan 

mengetahui dimensi kinerja dari suatu 

pekerjaan, kita bisa mengembangkan 

standar-standar untuk mempermudah proses 

penilaian kinerja, ada tiga dimensi kinerja 

yaitu: Kemampuan, motivasi dan peluang 

yang didapat digambarkan seperti pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Hubungan antara Kemampuan, 

motivasi dan peluang 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja memiliki tiga dimensi yaitu 

kemampuan, motivasi dan peluang. ketiga 

dimensi tersebut saling terkait dan saling 

berhubungan satu dengan yang lain. 

Selanjutnya Gibson (1996) mengemukakan 

bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 

enam faktor yaitu: motivasi atau keinginan, 

bakat, minat dan kemampuan, kesempatan 

(peluang) meningkatkan karier, keiklasan 

menjalankan tugas, kepuasan kerja, imbalan 

terhadap prestasi 

 Faktor kesempatan untuk dukungan 

organisasi (organization support) yaitu 

perangkat sarana dan prasarana, lingkungan 

kerja, sistem imbalan dan pengembangan 

karier bagi pegawai termasuk dalam dimensi 

untuk mendorong ketercapaian kinerja 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari. Setiap anggota dari kelompok 

yang bekerja harus mendukung dan 

melaksanakan tugas sesuai dengan tata 

kelola dan aturan yang dipakai dalam 

bekerja. Dimensi kinerja dari instansi 

dimana seorang bekerja perlu menjadi 

sorotan bagi pimpinan di mana seseorang 

bekerja agar timbul semangat dan motivasi 

kerja dari diri seorang pegawai. Selain itu 

aspek-aspek kinerja untuk mengukur 

ketercapaian kinerja seorang pegawai harus 

diperhatikan. 

Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor 

Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

adalah pelaksanaan tugas sebagai guru 

pembimbing. Dalam Surat Keputusan 

Bersama Kemendikbud dan Kepala BAKN 
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No.0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kriditnya pasal 

1, ayat 11 sampai 14 menyebutkan bahwa 

Guru Pembimbing adalah guru yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling terhadap 

jumlah peserta didik. 

Tugas pokok Guru Bimbingan dan 

Konseling terdapat unsur utama yaitu: (1) 

Bidang- bidang bimbingan(bimbingan 

pribadi, sosial, belajar, dan karier), (2) jenis-

jenis layanan (orientasi, informasi, 

penempatan dan penyaluran, konseling 

individu, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok), (3) jenis-jenis pendukung 

bimbingan dan konseling (aplkasi 

instrumentasi, himpunan data, konferensi 

kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus), 

(4) jumlah peserta didik yang menjadi siswa 

asuhnya. Sejalan dengan adanya perubahan 

Kurikulum dipaparkan bahwa tugas Guru 

Bimbingan dan Konseling adalah: 

memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan 

konseling, merencanakan program, 

melaksanakan program layanan bimbingan 

dan konseling, melaksanakan segenap 

program kegiatan pendukung, Menialai 

proses dan hasil pelasanaan kegiatan 

bimbingan dan konseling menganalisa hasil 

penilaian layanan dan kegiatan bimbingan 

dan konseling, melaksanakan tindak lanjut 

berdasarkan hasil penilaian layanan dan 

bimbingan dan konseling, 

mengadministrasikan kegiatan satuan 

layanan dan kegiatan pendukung bimbingan 

dan konseling, mempertanggungjawabkan 

tugas dan kegiatan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling secara menyeluruh 

kepada koordinator BK serta kepala sekolah, 

mempersiapkan diri, menerima dan 

partisipasi aktif dalam kegiatan 

kepengawasan oleh Pengawas Sekolah 

bidang Bimbingan dan Konseling, Berpartisi 

aktif dalam kegiatan MGBK 

Keberhasilan program kerja Guru 

Bimbingan dan Konseling sangat tergantung 

pada kinerja Konselor disekolah, dalam 

memandirikan konseli, seperti pendapat 

Corey (2010) seorang Konselor mampu 

bertindak dalam bingkai filosofik yang akan 

membentuk suatu wawasan (worldview), 

yang mewarnai diri konseli untuk melihat 

dunianya, maka Guru Bimbingan dan 

Konseling harus profesional dengan tugas 

dan kewajiban; merencanakan, 

melaksanakan, melakuakan penilaian dan 

evaluasi, melakukan tindak lanjut hasil 

evaluasi dan mampu membuat laporan hasil 

kerja bimbingan dan konseling disekolah. 

Hal ini didukung oleh Permenneg PAN dan 

RB No, 16 Tahun 2009 BAB I, Pasal 1 ayat 

4. dan mekanisme penilaian kinerja guru 

diperlukan untuk mengevaluasi tingkat 

keberhasilan kerja guru terhadap 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang 

diakibatkan oleh kinerjanya. 

Pelaksanaan tugas utama guru tidak 

dapat dipisahkan dari kemampuan seorang 

guru dalam penguasaan dan penerapan 

kompetensinya. Dalam hal ini adalah 

kompetensi yang sangat diperlukan bagi 

guru seperti yang diamanatkan oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Penguasaan dan penerapan 

kompetensi sangat menentukan tercapainya 

kualitas proses pembelajaran, pembinaan 

peserta didik, dan pelaksanaan tugas 

tambahan yang relevan yang sesuai denga 

fungsi sekolah/madrasah. Untuk itu, perlu 

dikembangkan sistem penilaian kinerja 

guru. 

Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian 

tentang butir-butir kegiatan tugas yang telah 

dikerjakan baik itu tugas utama, tugas 

tambahan lainnya, diukur menggukan 

pedoman atau aturan penilaian yang sudah 

ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan dari tugas dan 

tanggung jawab dalam rangka pembinaan 

karier kepangkatan dan jabatannya. hal ini 

tercantum dalam Permen PAN dan RB No, 

16 Tahun 2009 BAB I, Pasal 1 ayat 8. 

Penilaian Kinerja bagi Guru Bimbingan dan 

Konseling menurut Buku Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (2012) 

meliputi kegiatan merencanakan dan 
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melaksanakan pembimbingan, 

mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, 

menganalisis hasil evaluasi pembimbingan 

dan melaksanakan tindak lanjut hasil 

pembimbingan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor 

terdapat 4 (empat) ranah kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru BK/Konselor. 

Penilaian kinerja guru BK/konselor 

mengacu pada 4 domain kompetensi 

tersebut yang mencakup 17 (tujuh belas) 

kompetensi dan 70 Indikator. 

Uraian tentang Dimensi tugas dan 

Indikator kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling dapat diuraikan sebagai berikut: 

1)Perencanaan kegiatan layanan meliputi: 

menguasai teori dan praktis pendidikan, 

menghargai dan menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan, individualitas dan 

kebebasan memilih, merancang program 

BK. 2) Pelaksanaan kegiatan layanan 

meliputi: Mengaplikasikan perkembangan 

fisiologi dan psikologis serta perilaku 

konseling pengembangannya, menguasai 

esensi pelayanan bimbingan dan konseling 

jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan, 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, menunjukkan integritas dan 

stabilitas kepribadian yang kuat, 

menampilkan kinerja berkualitas tinggi, 

mengimplementasikan kolaborasi internal di 

tempat bekerja, berperan dalam organisasi 

dan kegiatan profesi BK, 

mengimplementasikan kolaborasi 

antarprofesi, menguasai kerangka teoretik 

dan praksis BK, mengimplementasikan 

program BK yang komprehensif, memiliki 

kesadaran dan komitmen terhadap etika 

professional. 3.Evaluasi dan Penilaian serta 

laporan hasil Tindak Lanjut kegiatan 

layanan meliputi: menguasai konsep dan 

praksis penilaian (assesment) untuk 

memahami kondisi, kebutuhan, dan maslah 

konseli, menilai proses dan hasil kegiatan 

BK, menguasai konsep dan praksis 

penelitian dalam BK, disusun berdasarkan 

indikator yang dari konsep kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling. 

Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling yang mempunyai 

kualifikasi S1 –BK dan S1- Non BK 

Guru wajib memiliki kualifikasi 

Akademik, kompeten dalam bidangnya, 

mempunyai sertifikat sebagai guru 

profesional dan sehat lahir dan bathin agar 

terwujudkan tujuan Pendidikan Nasional, 

sesuai dengan UU RI No:14 Tahun 2005 

pasal 8, begitu juga untuk Guru Bimbingan 

dan Konseling atau disebut juga Konselor 

adalah tenaga pendidik profesional yang 

telah menyelesaikan pendidikan akademik 

strata satu (S-1) program studi bimbingan 

dan konseling dan program pendidikan 

profesi Konselor dari perguruan tinggi 

penyelenggara program pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi. . 

Kualifikasi akademik Konselor yang 

dimaksut yaitu jalur pendidikan yang 

ditempuh disalah satu Universitas dan lulus 

mendapat ijazah sarjana pendidikan (S-1 dan 

D-IV) dalam bidang bimbingan dan 

konseling serta mengikuti pendidikan 

profesi Konselor sekolah, kompeten seorang 

Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

bidang akademik mencakup bidang: 

Penguasaan keilmuan BK baik teori maupun 

praktik, penguasaan dasar dan hakikat BK 

dipandang dari berbagai macam mulai 

pembuatan program kegiatan, tujuan, asas, 

kegunaan. visi / misi dan lainnya serta 

mampu menganalisa faktor penyebab 

terhambatnya prroses BK, dibuat itindak 

lanjut keprogram BK selanjutnya, 

mengaplikasikan perkembangan perubahan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan tentang 

perilaku dan fungi manusia terhadap proses 

kehidupan masa depan. Berdasarkan uraian 

di atas diartikan kualifikasi akademik Guru 

  

Bimbingan dan Konseling atau 

Konselor adalah ketercapaian dalam 

pendidikan formal dan mendapat ijazah 

sarjana (S-1/ D-IV) program studi 

bimbingan dan konseling dan mengikuti 

program pendidikan profesi Konselor, serta 

lulus dalam uji sertfikasi Guru Bimbingan 

dan Konseling. mempunyai hak dan 
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tanggung jawab juga wewenang dalam 

kegiatan bimbingan konseling terhadap 

sejumlah siswa disekolah. 

Penelitian yang mendukung dari 

pernyataan tersebut analisis dari penelitian 

Ermelinda dkk, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kualifikasi akademik 

dengan kinerja guru melalui persamaan 

regresi Ŷ = 129,615 + 5,797 X1 dengan 

kontribusi sebesar 22,0% dan sumbangan 

efektifnya sebesar 12,1%. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa apabila skor 

pencapaian kualifikasi akademik 

ditingkatkan sampai dengan skor 5 (skor 

tertinggi) maka kinerja guru meningkat dari 

152,154 menjadi 158,6. Dengan kata lain 

semakin baik kualifikasi akademik guru 

makin baik pula kinerja guru. 

Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling yang berstatus PNS dan 

Non PNS 

Profesi guru memberikan kesempatan 

bagi seseorang untuk mewujudkan hal-hal 

baik dalam kehidupannya, sehingga 

seseorang yang telah memilih profesi guru 

sebagai jalan hidupnya dapat melaksanakan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

Guru memaknai setiap peristiwa dalam 

kehidupannya dengan mengarahkan 

perasaannya pada hal-hal yang positif. Bagi 

guru PNS diharapkan dapat selalu 

berbahagia dan mengajar disertai dengan 

hati yang tulus agar anak didik dapat 

menerima pelajaran dengan baik. 

Status guru apakah PNS atau non PNS 

akan berdampak teradap pendapatan yang 

diperoleh. Guru PNS lebih diminati karena 

kesejahteraaanya lebih terjamin dan relative 

aman serta nyaman. Kondisi seperti ini akan 

berpengaruh terhadap prestasi kerjanya. 

Guru berstatus PNS akan lebih focus dalam 

bekerja karena telah mendapat jaminaan 

kesejahteraan dari Pemerintah. Sementara 

guru honorer tidak sebanding dengan upah 

guru PNS, apakah hal ini mempengaruhi 

hasil kinerja guru honorer? jika dilihat 

secara tugas dan tanggung jawab seharusnya 

tidak ada perbedaan. Namun berdasarkan 

motivasi kinerja guru PNS dan Honorer 

terdapat perbedaan hal ini di sampaikan 

dalam penelitian Wahyuningsih (2011) 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

motivasi guru PNS dan guru non PNS di SD 

Negeri se UPT Dinas Pendidikan kecamatan 

Nguter Sukoharjo dilihat dari 

kepemimpinan, dan rata-rata motivasi kerja 

guru PNS lebih tinggi dibandingkan dengan 

guru non PNS. Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesis yang diajukaan adalah: 

H1 : Ada perbedaan antara kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang 

kualifikasi S1 dari program studi 

bimbingan dan Konseling 

dibandingkan dengan kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang non 

Bimbingan dan Konseling. 

H2 : Ada perbedaan antara kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang 

berstatus PNS dengan kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang 

berstatus non PNS. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang penulis lakukan 

menggunakan survey menggunakan analisis 

komparatif dengan Mann-Whitney U-Test. 

Penelitian komparatif adalah penelitian ynag 

bersifat membandingkan persamaan dan 

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan 

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan 

kerangka pemikiran. 

Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua 

guru Bimbingan Konseling di Sub Rayon 01 

Kota Bekasi yang berjumlah 53 Orang. 

Karena jumlah populasi yang ada kurang 

dari 100 maka populasi dijadikan sebagai 

sampel. Target populasi penelitian ini adalah 

semua Guru Bimbingan dan Konseling SMP 

di Sub Rayon I Kota Bekasi. Berdasarkan 

data yang didapat dari Dinas Pendidikan 

kota Bekasi, ada 46 sekolah dan jumlah 

Guru Bimbingan dan 

 Konseling 53 orang. Sedangkan 

sampelnya adalah semua Guru Bimbingan 
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dan Konseling SMP di kota Bekasi Rayon I, 

dengan demikian teknik pengambilan 

sampel adalah sensus dan jumlah sampel 

sebanyak jumlah populasinya yaitu 53 

responden.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang digunakan 

oleh Pengawas Pembina SMP di Sub Rayon 

01 Kota Bekasi untuk mengukur kinerja 

guru BK. 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling terdiri dari 17 

indikator Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling dilengkapi dengan 70 butir 

pertanyaan, dasar hukum Penilaian Kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling (PKG BK) 

yaitu Permenneg PAN dan RB No, 16 Tahun 

2009. Disebutkan agar dapat melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, guru yang 

profesional harus memiliki penguasaan 

terhadap sejumlah kinerja yaitu pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian dan 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 

mekanisme penilaian kinerja guru 

diperlukan untuk mengevaluasi unjuk kerja 

guru terhadap pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya dalam Perencanaan Layanan 

BK, Pelaksanaan Layanan BK dan Evaluasi 

pelaporan dan tindak lanjut layanan BK dan 

Buku Panduan Penilaian Kinerja Guru 

(2012) 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dan inferensial. Analisis 

deskriptif untuk menggambarkan semua 

data dari variabel penelitian dalam bentuk 

tabel, sedangkan analisis inferensial 

digunakan untuk menguji hipotesis 

perbedaan. Teknik pengujian hipotesis yang 

dipergunakan adalah: uji Mann Whitney U 

Test karena distribusi tidak normal. 

HASIL PENELITIAN 

Profil Responden 

Profil Responden Guru Bimbingan dan 

Konseling SMP di Sub Rayon 01 Kota 

Bekasi sebagai berikut: 

1. Kualifikasi akademik 

Guru BK yang kualifikasi S1 BK 

sebanyak 39 orang dan Guru BK yang 

kualifikasi Non BK sebanyak 14 orang  

2. Status Kepegawaian 

Guru BK PNS sebanyak 21 orang dan 

Guru BK Non PNS sebanyak 32 Orang. 

Sehingga jumlah adalah sebanyak 53 orang 

Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi 

Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

SMP di Sub Rayon 01 sercara individual 

dapat ditunjukkan pada klasifikasi berikut 

ini 

Deskripsi 

Hasil klasifikasi kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP Sub Rayon 

01 Kota Bekasi: 22 orang Baik (B), 16 orang 

cukup baik (C), 5 orang sedang (D) dan 10 

orang kurang baik (E). Kalau di buat rata 

rata secara keseluruhan maka kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling kota Bekasi 

menunjukkan posisi Cukup 

NO DIMENSI RERATA 

1 Persiapan Kegiatan Layanan 74.55 

2 Pelaksanaan Kegiatan 

Layanan 

74.30 

3 Evaluasi dan Penilaian serta 

laporan hasil tindak lanjut 

45.07 

Rata-rata 64,64 

Tabel 1. Dimensi Tugas Guru Bimbingan dan 

Konseling SMP 

 Hasil perolehan dari dimensi tugas 

Guru Bimbingan dan Konseling meliputi : 

Persiapan Kegiatan Layanan, Pelaksanaan 

Kegiatan Layanan dan Evaluasi Penilaian 

serta laporan hasil tindak lanjut. Dapat 

dilihat di tabel 2. 

Berdasarkan tabel tersebut pencapaian 

dimensi tugas Guru Bimbingan dan 

Konseling SMP Sub Rayon 01 Kota Bekasi 

sebagai berikut: 

a. Pencapaian Persiapan kegiatan Layanan 

sebesar 74.55 
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b. Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan 

Layanan sebesar 74.30 

c. Pencapaian Evaluasi dan Penilaian 

Layanan swbesar 45.07 

d. Rerata hasil 64.64 

 

Kerja Guru Bimbingan dan Konseling 

Yang Kualifikasi Akademik S1-BK 

dan S1- Non BK 

Untuk mengetahui perbedaan kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling berdasarkan 

latar belakan S1 BK dan S1 non BK 

dilakukan pemngolahan data dengan 

menggunakan teknik analisis Mann-

Withney Test. Output satatistik dapat dilihat 

pada Tabel 3 di bawah ini 

 

Kualifikasi Akademik N Rerata 

Kinerja Guru 

Bimbingan 

dan Konseling 

S1/ BK 

S1/ NON BK 

 

Jumlah 

 

39 32.85 

14 10.71 

53 
 

Tabel 2. Hasil Output Deskriptif 

 

 Kinerja Guru 

Bimbingan dan 

Konseling 

Mann-Whitney U 45.000 

Wilcoxon W 150.000 

Z -4.603 

Asymp. Sig. (1-tailed) .000 

a. Grouping Variable: kualifikasi akademik 

Tabel 3. Hasil Output Uji Komperatif 

 

Berdasarkan output di atas, dapat 

dijelaskan bahwa nilai mean untuk kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling SMP di 

kota Bekasi yang lulusan BK lebih besar 

daripada Guru Bimbingan dan Konseling 

yang lulusan non BK (32.85 lebih besar 

10.71). Hasil uji Mann- Whitney, dapat 

dilihat pada output test statistik, 

menunnjukkan nilai statistik uji Z yang besar 

yaitu -4.603 dan nilai signifikan ( 1 tailed) 

adalah 000 lebih kecil dari 0.050, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang berlatar 

belakang lulusan BK dengan Guru 

Bimbingan dan Konseling yang berlatar 

belakang lulusan non BK. 

 

Penilaian Kinerja Guru Bimbingan 

dan Konseling yang Kualifikasi 

Akademik S1 BK dan Non BK. 

Penilaian Kinerja Guru Bimbangan dan 

Konseling SMP di Sub Rayon 01 Kota 

Bekasi yang dilakukan oleh: Pengawas, 

Kepala Sekolah dan Siswa, di dapat 

perolehan nilai sebagai berikut 

1. S1-BK yang kinerjanya 

1) Amat Baik( 0 orang) atau 0 % 

2) Baik (21), atau 61.8% 

3) Cukup (10), atau 29.4% 

4) Sedang (3), atau 8.8% 

5) Kurang (0), atau 0 %. 

Rerata kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling kualisifikasi Akademik Baik (B) 

2. S1- Non Bk yang kinerjanya 

1) Amat Baik 0 orang, atau 0 % 

2) Baik 1 orang, atau 5.3 % 

3) Cukup 6 orang, atau 31.6 % 

4) Sedang 2 0rang, atau 10.5 % 

5) Kurang 10 orang, atau 52.6 % 

Rerata Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling Sedang ( D) 

Guru Bimbingan dan Konseling yang 

memiliki kualifikasi akademik sesuai 

dengan bidang yang diampunya tentu dapat 

menjalankan kinerjanya dengan baik, 

penelitian yang penul dilakukan tentang 

kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

mempunyai kualifikasi akademik S1-BK 

rata-rata kinerjananya Baik dibanding S1-

Non BK, hal ini membuktikan bahwa profesi 

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang pendidik yang profesional salah satu 

yang harus terpenuhi yaitu linieritas 

kualifikasi akademik dengan bidang study 

yang dikerjakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

penulis lakukan tampak jelas hasil dari 
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output pengujian hipotesis, bahwa nilai 

mean untuk kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling SMP di kota Bekasi yang lulusan 

BK lebih besar daripada Guru Bimbingan 

dan Konseling yang lulusan non BK (32.85 

lebih besar 10.71). Hasil uji Mann-Whitney, 

menunnjukkan nilai statistik uji Z yang besar 

yaitu -4.603 dan nilai signifikan ( 1 tailed) 

adalah 000 lebih kecil dari 0.050, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang kualifikasi 

akademik S1- BK dengan Guru Bimbingan 

dan Konseling yang kualifikasi akademik 

S1- Non BK. 

Penelitian Ermelinda Yosefa et all 

tentang Hubungan Antara Kualifikasi 

Akademik, Motifasi Kerja dengan Kinerja 

Guru SD Di Kecamatan Bajawa (2014) 

menyebutkan Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa; terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kualifikasi akademik 

dengan kinerja guru, terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan secara bersama – 

sama antara kualifikasi akademik, kinerja, 

motivasi kerja dengan kinerja guru. 

Rini Purwaningsih dalam penelitiannya 

tentang Pengaruh Kualifikasi Akademik 

Terhadap Kinerja Guru SD Dabin I 

Kecamatan Pituruh Purworejo (2015) 

disampaikan berdasarkan hasil uji hipotesis 

diketahui terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualifikasi akademik terhadap kinerja 

guru SD Dabin I dan IV Kecamatan Pituruh 

Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 

2014/2015. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

hasil nilai t hitung > t tabel. Diketahui t 

hitung sebesar 3,283 dan nilai t tabel 1,987 

karena 3,283 > 1,987 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya secara hubungan 

kualifikasi akademik berpengaruh terhadap 

kinerja guru. Sedangkan kontribusi variabel 

X terhadap variabel Y sebesar 10,7%, 

kemudian sisanya 89,3% ditentukan oleh 

faktor-faktor lain. 

 

Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling Yang Berstatus PNS dan 

Non PNS 

Untuk mengetahui kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling Yang berlatar 

Belakang PNS dan non PNS dapat 

dijelaskan seperti pada Tabel 5 dan Tabel 6 

di bawah ini : 

 

Status pegawai N Rerata 

Kinerja Guru 

Bimbingan dan 

Konseling   
PNS 21 40.36    
NON PNS 32 18.23    
Jumlah 53   
Tabel 4. Hasil Output Deskriptif 

 

  

Kinerja Guru 

Bimbingan 

dan Konseling 

Mann-Whitney U  55.500 

Wilcoxon W 583.500 

Z -5.105 

Asymp. Sig. (1-

tailed) 0.000 

a. Grouping Variable: status pegawai 
Tabel 5. Hasil Output Uji Komperatif 

 

Berdasarkan output di atas, dapat 

dijelaskan bahwa nilai mean untuk kinerja 

Guru Bimbingan dan Konseling SMP di 

kota Bekasi yang berstatus kepegawaian 

PNS lebih besar daripada Guru Bimbingan 

dan Konseling yang berstatus non PNS 

(40.36 lebih besar 18.23). 

 

Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling PNS dan Non PNS, 

Penelitian yang dilakukan dapat 

digambarkan bahwa nilai Guru Bimbingan 

dan Konseling berdasarkan status 

kepegawaian PNS sebagai berikut: 

1. Guru Bimbingan dan Konseling PNS 

yang kinerjanya: 

1) Amat Baik (0)orang, atau 0% 

2) Baik (18) orang, atau 33.9 % 

3) Cukup ( 2) orang, atau 9.5 % 

4) Sedang (0) orang, atau 0 % 

5) Kurang (1) orang. Atau 4.8% 
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Rerata Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konselin berdasarkan Status PNS Baik (B) 

2. Guru Bimbingan dan Konseling Non 

PNS yang kinerjanya: 

1) Amat Baik (0 orang), atau 0 % 

2) Baik (4)orang, atau 12.5% 

3) Cukup (14)orang, atau 43.8% 

4) Sedang (5) orang. atau 15.6% 

5) Kurang (9)orang, atau 28.1%. 

Rerata Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling Status Non PNS Cukup (C) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja Guru Bimbingan dan Konseling PNS 

lebih baik daripada Guru Bimbingan dan 

Konseling berstatus Non PNS, hal ini dapat 

dimaklumi bahwa guru PNS mendapatkan 

kesejahteraanya lebih terjamin daripada 

guru non PNS, karena guru PNS ada 

kepastian kompensasi dari Pemerinatah, 

sedangkan guru non PNS kesejahteraanya 

tidak ada jaminan dari Pemerintah. Kondisi 

semacam ini akan berdampak terhadaap 

kinerja guru non PNS. 

Dari hasil analisis penelitian didapat 

output nilai mean untuk kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi yang berstatus 

kepegawaian PNS lebih besar daripada Guru 

Bimbingan dan Konseling yang berstatus 

non PNS (40.36 lebih besar 18.23). Hasil uji 

Mann-Whitney, dapat dilihat pada output 

test statistik, menunnjukkan nilai statistik uji 

Z yang besar kecil yaitu -5.105 dan nilai 

signifikan ( 1 tailed) adalah 000 lebih kecil 

dari 0.050, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling yang berstatus kepegawaian PNS 

dengan Guru Bimbingan dan Konseling 

yang bersatus kepegawaian non PNS. 

 

Pembahasan Temuan Penelitian 

Penilaian Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling oleh pengawas rata rata Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP Sub Rayon 

01 Kota Bekasi menunjukkan pada posisi 

Cukup (nilai 63.48) 

Temuan peneliti sejalan dengan hasil 

penelitian yang Murni (2015) tentang 

Analisis Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Guru SMK Muhamadiyah 3 

Gemolong Sragen didapatkan sekitar 70- 75 

persen guru sertifikasi yang membuat 

administrasi guru lengkap pada awal 

semester. Sedangkan 30 persen lainnya 

membuat tetapi belum lengkap dan 

membuat setelah mendapat pengarahan dan 

tekanan dari atasan. pengembangan 

keprofesian berkelanjutan sebagai upaya 

yang ditempuh dengan cara pengembangan 

diri, penulisan karya ilmiah, dan karya 

inovatif. Upaya pengembangan diri dapat 

dilakukan melalui MGMP, diklat, pelatihan 

workshop, seminar dan sebagainya. 

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh 

Endang Wuryandini tentang Analisis 

Permasalahan dan Kebutuhan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan 

Manajemen Pascasertifikasi di Kota 

Semarang (2014) disampaikan Kegiatan 

PKB meliputi pengembangan diri, publikasi 

ilmiah, dan karya inovatif pada Guru SMK 

Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen 

merupakan upaya meningkatkan 

profesionalitas Guru agar dapat 

menghasilkan SDM berkualitas. Hal ini 

dapat ter wujud apabila guru dapat 

melaksanakan pembelajaran berbasis 

teaching factory dan melaksanakan evaluasi 

belajar berdasarkan kinerja (Competency 

Based Assesment). Kinerja guru dalam 

melaksanakan teaching factory dan 

competency based assesment) dapat 

dikembangkan melalui kegiatan PKB. 

Hasil Penelitian Ardella dan Zaili (2012) 

tentang Analisis Perbandingan Kinerja Guru 

Pegawai Negeri Sipil dengan Guru 

Pengawai Swasta di Kabupaten Rokan Hulu 

(Studi Kasus di SMP Negeri 1 Rambah 

dengan SMP Muhammadiyah Rambah) 

dikatakan Kinerja guru PNS lebih baik 

dibanding dengan kinerja guru Pegawai 

Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Rambah 

dengan SMP Muhammadiyah Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu di dalam 

melaksanakan tugas guru. 
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Peningkatan kesejahteraan seorang guru 

pemerintah terus berupaya untuk 

ditingkatkan terutama tenaga honor atau 

Non PNS, ini dapat dibuktikan dengan 

adanya tunjangan profesi baik untuk guru 

negeri maupun swasta dengan harapan 

kinerjanya akan meningkat, sehingga tidak 

terjadi perbedaan kinerja baik guru PNS 

maupun Honorer/ Non PNS. Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 

mendefinisikan Tunjangan profesi adalah 

tunjangan yang diberikan kepada guru dan 

dosen yang memiliki sertifikat pendidik 

sebagai penghargaan atas 

profesionalitasnya. Sesuai Pasal 15 ayat (1) 

PP Nomor 74 Tahun 2008. Jadi tidak ada 

perbedaan tunjanagan profesi antara guru 

berstatus PNS dan Guru Non PNS 

Di daerah lain ada kinerja seorang guru 

berstatus PNS dan Non PNS tidak ada 

perbedaan. Hal ini didasari karena motivasi 

kerja yang tinggi dan kemauan serta 

kemampuan terus menerus ditingkatkan atau 

ada kemungkinan guru justru rendah 

motivasi kerjanya baik guru pns maupun non 

pns, sehingga rata-rata hasil penilaian 

kinerja guru tersebut sedang atau kurang. 

Hasil penelitian yang relevan yaitu 

Akamaludin (2010) tentang Perbandingan 

Kinerja Guru PNS dan Honorer di SMAN 1 

Tambang dikatakan Kinerja guru honorer di 

SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar 

tergolong sedang dengan perolehan skor 

rata-rata 2,58. dan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kinerja guru pegawai 

negeri sipil dan kinerja guru honorer di 

SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar. Hal 

ini dibuktikan dengan to = 1,274 yang lebih 

kecil dari ttabel baik pada taraf signifikan 

5% maupun pada taraf signifikan 1% (2,02 

> 1,274 < 2,72). 

Penelitian yang lain dilakukan Safitria 

Maya (2016) tentang Perbedaan Kinerja 

Guru Berdasarkan Status Kepegawaian PNS 

dan Non PNS di SMA Negeri Se Kabupaten 

Rembang. disampaikan hasil perhitungan 

kuisioner bahwa rata-rata skor kelompok 

guru PNS 160,72 dengan sedangkan rata-

rata pada kelompok guru non PNS diperoleh 

159,57 dengan 105,549. Setelah perhitungan 

akhir dengan uji-t diperoleh thitung 0,679 

dan Harga tersebut dikonsultasikan ke tabel 

distribusi t dengan taraf signifikan 5%,dk = 

diperoleh dan t tabel 0,679. Perhitungan uji-

t pada penelitian ini tidak memenuhi kriteria 

penerimaan Ha yaitu 0,679 < 1,651 maka Ho 

diterima, dan Ha ditolak sehingga tidak 

terdapat perbedaan kinerja yang signifikan 

antara guru PNS dan non PNS di SMA 

Negeri Se-kabupaten Rembang. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kinerja antara guru PNS dan non 

PNS di SMA Negeri Se-kabupaten 

Rembang. 

  

KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian pada bab 

sebelumnya dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil analisi deskriptif menunjukkan 

bahwa penilaian rerata Kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Kota Bekasi baik oleh pengawas, 

kepala sekolah maupun siswa menunjukan 

41% Baik (22 orang ), 30.2% Cukup (16 

orang), 9.4% Sedang (5 orang 

) sedang dan 18.9% Kurang Baik (10 

orang), dengan rerata kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP di Sub 

Rayon 01 Cukup (C) dari jumlah 53 Orang 

Hasil kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling oleh Pengawas diperoleh hasil 

Cukup (63.48) dengan mean 1.32 

menunjukkan ada kelemahan pada kinerja 

nomer (14) yaitu Mengimplementasikan 

Program Bk yang Komprehensif .(15), 

Menilai Proses dan hasil kegiatan Bk dan 

(17). Menguasai konsep dan praksis 

penelitian dalam BK 

Pencapaian Dimensi Tugas Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP Sub Rayon 

01 Kota Bekasi sebesar 64.64 ( Cukup): 

Hasil analisis komperatif menunjukkan 

bahwa kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling yang Kualifikasi Akademik S1-

BK, lebih baik daripada Guru Bimbingan 

dan Konseling yang berlatar pendidikan non 

BK dan dari Hasil uji Mann-Whitney, 
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menunnjukkan nilai statistik uji Z yang besar 

yaitu -4.603 dan nilai signifikan ( 1 tailed) 

adalah 000 lebih kecil dari 0.050, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara kinerja Guru 

Bimbingan dan Konseling yang kualifikasi 

akademik S1- BK dengan Guru Bimbingan 

dan Konseling yang kualifikasi akademik 

S1- Non BK. 

Hasil uji Mann-Whitney didapat output 

Guru Bimbingan dan Konseling status PNS 

lebih besar daripada Guru Bimbingan dan 

Konseling yang berstatus non PNS (40.36 

lebih besar 18.23). dapat dilihat pada output 

test statistik, menunnjukkan nilai statistik uji 

Z yang besar kecil yaitu -5.105 dan nilai 

signifikan ( 1 tailed) adalah 000 lebih kecil 

dari 0.050, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

yang berstatus kepegawaian PNS dengan 

Guru Bimbingan dan Konseling yang 

bersatus kepegawaian non PNS. 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah kota Bekasi dan Dinas 

Pendidikan kota Bekasi: 

a. Penempatan tugas sebagai Guru 

Bimbingan dan Konseling 

sebaiknya mengambil guru yang 

kualifikasi S1-BK agar guru dalam 

menjalankan tugasnya secara 

profesional sesuai berpedoman pada 

Undang-undang Guru dan Dosen 

dan Permendikbud yang berlaku. 

b. Kegiatan peningkatan Kompeten 

Guru Bimbingan dan Konseling 

berbentuk IHT, Workshop, 

Seminar, MGBK tingkat Kota 

bukan hanya untuk SMP Negeri 

tetapi SMP Swasta juga diikut 

sertakan. 

2. Bagi Pengawas dan Kepala Sekolah:  

a. Kegiatan Pengembangan 

keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

merupakan kelanjutan dari 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

menjadi tugas Kepala sekolah dan 

dalam bimbingan Pengawas 

Pembinanya, agar terus dilakukan 

dan dijadikan analisa kesulitan Guru 

dalam menjalankan tugas mengajar 

atau layanan Bimbingan dan 

Konseling segera dapat di atasi, 

dengan demikian Kinerja Guru 

dapat ditingkatkan 

b. Pengawas dan Kepala Sekolah 

dalam tugasnya selaku Supervisor 

Akademik lebih ditingkatkan dan 

dibuat laporan hasil kerjanya secara 

berkala, agar terkontrol Peningkatan 

Mutu Akademik di Satuan 

Pendidikan yang dibinanya. 

c. Secara berkala dilakukan Audit 

Mutu Pendidikan agar sekolah tidak 

lepas dari kendali dan aturan baik 

dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan 

Kota Bekasi. Hasil dari audit 

dijadikan Rencana Tindak Lanjut 

Pemerintah Kota Bekasi dalam 

menyusun RKJM ( Rencana Kerja 

Jangka Menengah) dan RKJT( 

Rencana Kerja Jangka Tahun) 

Pemerintah Kota Bekasi sq Dinas 

Pendidikan Kota Bekasi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Corey, G. (2010). Teori dan Praktek 

Konseling dan Psikoterapi. Bandung: 

Refika Aditama. 

Gibson, J. L. (1996). Organisasi: perilaku, 

struktur, proses. Jakarta: Binarupa 

Aksara. 

Mangkunegara, A. A. A. P. (2015). 

Manajemen sumber daya manusia 

perusahaan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Robbin, S. P. (2003). Perilaku Organisasi. 

Jakarta: Indeks. 

Sinambela, L. (2012). Kinerja Pegawai: 

Teori, Pengukuran dan Implikasi. 

Yogyakarta: GrahaIlmu. 

Suharsaputra, U. (2010). Administrasi 

Pendidikan. Bandung: Refika 

Aditama. 



Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Sub Rayon 01 Kota Bekasi 64 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

Sulistyowati, A. (2012). Problematika 

Kompetensi Konselor di SMA Se-

Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Wahyuningsih, S., & Wibowo, E. (2011). 

Perbedaan Motivasi Kerja Guru PNS 

dan Non PNS Dilihat dari 

Kepemimpinan, Kepuasan Gaji dan 

Lingkungan Kerja. Jurnal Manajemen 

Sumberdaya Manusia, 5(2), 89 – 99. 

Walantri, L. (2009). Kinerja Guru 

Pembimbing Ditinjau dari Latar 

Belakang Pendidikan, Tingkat 

Pendidikan dan Pengalaman Bekerja 

di SMP se- Kecamatan Banguntapan 

Tahun 2009. Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

  



Pengembangan Video Dokumenter Mengenai Role Model yang Memiliki Employability 

Skills 

Untuk Peserta Didik Kelas Xii Ips Sma Negeri 14 Jakarta 

65 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

PENGEMBANGAN VIDEO DOKUMENTER MENGENAI 

ROLE MODEL YANG MEMILIKI EMPLOYABILITY SKILLS 

UNTUK PESERTA DIDIK KELAS XII IPS SMA NEGERI 14 JAKARTA 

 

Wening Cahyawulan1  

Andita Ratih2  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran berupa video 

dokumenter mengenai role model yang memiliki employability skills. Penelitian ini 

ditujukan kepada peserta didik kelas XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta. Jumlah 

populasi pada penelitian ini sebanyak 72 orang peserta didik. Teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling jenuh dengan jumlah sampel 72 orang peserta didik. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode research and development 

(R&D) dengan menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation). Adapun tahapan pengembangan yang dilakukan 

peneliti yaitu tahap analisis, desain, dan pengembangan. Video dokumenter ini 

memuat informasi mengenai definisi, ciri-ciri individu yang memiliki keterampilan 

tersebut, dan urgensi keterampilan tersebut dalam dunia karier pada keterampilan 

manajemen diri, komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional, kerjasama, 

keberanian berusaha, kesadaran pada karier, keterampilan menyelesaikan masalah, 

keterampilan mengelola teknologi dan informasi, dan keterampilan matematik. 

Penilaian produk dilakukan oleh validator yang terdiri dari ahli media, ahli materi, 

dan peserta didik. Berdasarkan penilaian media yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

uji validitas media 81,25% dan termasuk kategori layak. Uji validitas materi 

memperoleh hasil 77,56% dan termasuk kategori layak. Serta penilaian peserta didik 

memperoleh hasil 71,25% dan termasuk kategori layak. 

Kata Kunci: Pengembangan, research and development, Model ADDIE, video, 

karier, keterampilan kerja. 

 

Abstract 
The purpose of this study to develop documentary video about role models that have 

employability skills for students of class XII IPS at 14 State High School Jakarta. 

The population in this study are 72 students. The sampling technique is saturated 

sampling with a sample of 72 students. The research method is research and 

development (R&D) method using the ADDIE model (Analyze, Design, 

Development, Implementation, and Evaluation). The stages are analysis, design, and 

development. The documentary video contains information about definitions, 

characteristics of individuals who have these skills, and urgency of these skills in the 

career world in self-management, communication, leadership, emotional 

intelligence, teamwork, courage to try, career awareness, problem solving skills, 

 
1 Universitas Negeri Jakarta, wening@unj.ac.id 
2 Universitas Negeri Jakarta, andita.ratihh@gmail.com 
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manage technology and information skills, and mathematical skills. Product 

assessment is carried out by a validator consisting of media experts, material 

experts, and students. Based on media assessment, the results of the media validity 

test are feasible (81,25%). Based on material assessment, the results of the material 

validity test are feasible (77,56%). Based on student assessment, the results are 

feasible (71,25%). 

Keywords: Development, research and development, ADDIE model, video, career, 

employability skills. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam teori perkembangan karier 

remaja, Ginzberg menjelaskan bahwa 

peserta didik SMA pada usia sekitar 17 

hingga 18 tahun berada pada masa transisi. 

Pada masa tersebut remaja mulai menyadari 

untuk menentukan sendiri masa depannya 

dan harus mengambil tindakan untuk 

melakukannya, meski belum mampu 

mengambil keputusan dengan segera. Ide 

mengenai gaji yang pantas, kebutuhan 

pendidikan, dan kondisi kerja menjadi hal 

yang lebih penting pada tahap ini daripada 

dua tahun yang lalu (Sharf, 1992).  

Pada Standar Kompetensi Kemandirian 

Peserta Didik (SKKPD) SMA/MA/SMK 

terdapat salah satu aspek perkembangan 

yang berkaitan dengan bidang karier di mana 

remaja ditargetkan untuk mempelajari 

kemampuan diri, peluang dan ragam 

pekerjaan, pendidikan dan aktifitas yang 

terfokus pada pengembangan alternatif 

karier yang lebih terarah. Maka itu, remaja 

perlu memiliki pengetahuan mengenai 

employability skills untuk menunjang 

tercapainya aspek perkembangan tersebut. 

Dalam Standar Nasional America 

School Counselor Association (ASCA) 

untuk peserta didik dijelaskan di bagian 

pengembangan karier bahwa peserta didik 

perlu memperoleh employability skills 

seperti kerjasama dalam tim, keterampilan 

menyelesaikan masalah, dan keterampilan 

mengorganisasi dalam rangka membangun 

kesiapan kerja. Hal tersebut mempertegas 

bahwa peserta didik SMA perlu memiliki 

pengetahuan mengenai employability skills. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suhartini (2015) menjelaskan bahwa 

employability skills memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, serta membuat karyawan 

mempertimbangkan realita ketatnya 

kompetisi dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan, maka sebuah usaha harus 

memikirkan strategi pengelolaan usaha 

dengan sumber daya manusia yang 

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan kerja yang baik serta manajerial 

yang profesional dalam menjalankan 

usahanya. Penelitian tersebut memberikan 

gambaran tentang kebutuhan remaja pada 

employability skills sebagai bekal di masa 

depan. 

Employability skills adalah 

keterampilan untuk mengidentifikasi 

masalah dan prioritas yang terkait dengan 

tindakan individu dan institusi yang terlibat 

dalam akses terhadap karier (Gazier, 2001). 

Employability skills disebutkan juga sebagai 

keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk, 

bertahan, dan berkembang dalam dunia 

kerja secara individual maupun kelompok 

(The Conference Board of Canada, 2000). 

Dalam bukunya yang berjudul Brilliant 

Employability skills, Trought (2017) 

menyatakan keterampilan kerja merupakan 

cakupan keterampilan yang cukup luas dan 

dibagi menjadi beberapa keterampilan, yaitu 

manajemen diri, komunikasi, kesadaran 

pada karier, kerjasama, penyelesaian 

masalah, keterampilan mengelola teknologi 

dan informasi, keterampilan matematik, 

keberanian berusaha, kepemimpinan, dan 

kecerdasan emosional. 

Hasil preliminary study tentang tingkat 

pengetahuan peserta didik mengenai 

employability skills didapati bahwa sebagian 
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besar peserta didik sudah memahami 

beberapa keterampilan dalam employability 

skills. Namun, hasil dari preliminary study 

juga menunjukan bahwa peserta didik kelas 

XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta belum 

memiliki pengetahuan secara keseluruhan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Bimbingan dan 

Konseling Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah pasal 9 ayat 1 yang 

berbunyi: “Layanan Bimbingan dan 

Konseling pada satuan pendidikan 

dilakukan oleh Konselor atau Guru 

Bimbingan dan Konseling.” Dan dalam ayat 

2 berbunyi: “Tanggung jawab pelaksanaan 

layanan Bimbingan dan Konseling pada 

satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor 

atau Guru Bimbingan dan Konseling.” Dari 

dua ayat tersebut jelas bahwa guru BK harus 

memberikan layanan bimbingan dan 

konseling, salah satunya adalah kegiatan 

bimbingan klasikal. 

Bimbingan dan konseling memiliki 

tugas untuk membantu tercapainya tugas 

perkembangan peserta didik, salah satunya 

melalui kegiatan bimbingan klasikal. Secara 

rinci tujuannya dapat dirumuskan sebagai 

upaya untuk membantu konseli agar (1) 

memiliki kesadaran (pemahaman) tentang 

diri dan lingkungannya (pendidikan, 

pekerjaan, sosial budaya dan agama); (2) 

mampu mengembangkan keterampilan 

untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau 

seperangkat tingkah laku yang layak bagi 

penyesuaian diri dengan lingkungannya; (3) 

mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan 

mampu mengatasi masalahnya sendiri; dan 

(4) mampu mengembangkan dirinya dalam 

rangka mencapai tujuan hidupnya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, fokus 

pengembangan kegiatan yang dilakukan 

diarahkan pada perkembangan aspek-aspek 

pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini 

berkaitan erat dengan upaya membantu 

peserta didik dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangan dan kemandirian dalam 

kehidupannya. 

Media merupakan salah satu komponen 

penting dalam kegiatan bimbingan klasikal. 

Media menunjang guru BK mencapai tujuan 

dari pelaksanaan kegiatan bimbingan 

klasikal tersebut. Media pun mampu 

membuat metode bimbingan yang 

digunakan menjadi menarik bagi peserta 

didik.  

Di SMA Negeri 14 Jakarta setiap 

minggunya kegiatan bimbingan klasikal 

berlangsung selama satu jam pelajaran di 

tiap kelas. Berdasarkan hasil preliminary 

study diketahui guru BK menggunakan 

papan tulis, kertas, PowerPoint, poster, 

video motivasi, dan buku untuk kegiatan 

bimbingan klasikal. Selama ini guru BK 

menggunakan kuis, permainan, diskusi, dan 

ceramah sebagai metode bimbingan di kelas. 

Hal tersebut menunjukan bahwa guru BK 

tidak pernah menggunakan video 

dokumenter dalam kegiatan bimbingan 

klasikal. 

Puspitasari (2014) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa penggunaan video 

dokumenter sebagai media yang 

dilaksanakan di sekolah dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Secara spesifik 

berdasarkan hasil penelitian. Monica dan 

Susanti (2016) menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan bimbingan klasikal 

efektif menggunakan media audiovisual 

(video) untuk mengembangkan interaksi 

sosial peserta didik. Hal ini didukung juga 

melalui wawancara dengan guru-guru BK di 

SMA Negeri 14 Jakarta yang menyatakan 

bahwa peserta didik memiliki ketarikan pada 

informasi karier dan video dokumenter 

sebagai media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan bimbingan 

klasikal. 

Hasil preliminary study mengenai role 

model dibuat berdasarkan beberapa bagian, 

yaitu jenis kelamin, kelompok usia, dan 

bidang profesi atau pekerjaan. Peserta didik 

cenderung memilih role model dengan jenis 

kelamin laki-laki di kelompok usia 24-35 

tahun yang memiliki profesi atau pekerjaan 

di bidang pendidikan.  

Erikson (1968) menyatakan bahwa masa 

remaja merupakan masa krisis identitas. 

Tugas dasarnya adalah kesetiaan atau 
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kebenaran dan konsistensi terhadap inti diri 

atau kepercayaan diri terhadap ideologi. 

Remaja tidak hanya belajar "siapa mereka”, 

tetapi pada saat bersamaan remaja belajar 

untuk menentukan dan menemukan diri 

sendiri. Mereka meniru role model dan 

mencoba identitas seperti mencoba pakaian 

baru (E. Erikson, 2004). Pada proses 

pencarian dan pembentukan jati diri remaja 

membutuhkan role model yang tepat untuk 

ditiru dalam hidupnya. 

Oleh karena itu, melalui penelitian ini 

peneliti akan mengembangkan media video 

dokumenter mengenai role model yang 

memiliki employability skills untuk remaja, 

khususnya peserta didik kelas XII IPS SMA 

Negeri 14 Jakarta. Video dokumenter akan 

berisi konten seorang pekerja yang memiliki 

employability skills. Video pun akan dibuat 

dengan mengacu pada data dan disesuaikan 

dengan perencanaan dan ketersediaan di 

lapangan agar mencapai tujuan penelitian. 

 

Video Dokumenter 

Video dokumenter adalah produk 

audiovisual yang berisi pengalaman atau 

cerita tertentu dan bersifat nonfiktif 

(Desrianti, Rahardja, & Mulyani, 2012) 

dengan durasi sekitar 10 menit (Bawantara, 

2008) atau di bawah 60 menit (Rikarno, 

2015). Video dokumenter berhubungan 

langsung dengan orang, tokoh, peristiwa, 

dan lokasi yang nyata. Video dokumenter 

tidak menciptakan suatu peristiwa atau 

kejadian, namun peristiwa tersebut sungguh-

sungguh terjadi dan memiliki struktur yang 

umumnya didasarkan oleh tema atau 

argumen (Ramli et al., 2017). Video 

dokumenter menggunakan potongan-

potongan film, materi tertulis, pidato, 

ceramah, dan cara persuasi lainnya (Aitken, 

2013). Pembuatan video dokumenter 

dimulai dari praproduksi, produksi, hingga 

pascaproduksi (Fachruddin, 2015). Untuk 

editing video dokumenter, terlebih dahulu 

dilakukan editing script sebelum assembly 

editing (proses kerja editor untuk menyusun 

kembali materi editing berdasarkan naskah 

yang diberikan secara berurutan baik itu shot 

yang baik ataupun tidak baik), karena pada 

video dokumenter biasanya ada shot yang 

dibuat di luar rencana dan editing bisa juga 

dilakukan dengan menggunakan pola cut 

away cutting (memotong ke klip yang benar-

benar berbeda dan kemudian kembali ke 

tindakan awal) (Santoso, 2013). 

Gaya Video Dokumenter 

Video dokumenter memiliki karakter 

tersendiri agar penonton menikmati video 

tersebut. Sensasi yang ingin dibangun dan 

penonton rasakan ditentukan dari gaya video 

dokumenter. Berikut ini adalah lima gaya 

atau cara pemaparan video dokumenter 

(Fachruddin, 2017): 

1. Dokumenter eksposisi: memiliki ciri 

khas menggunakan narator sebagai 

punutur tunggal. 

2. Dokumenter observasi: memiliki 

konsentrasi pada dialog antarsubjek. 

Produser (director) posisinya sebagai 

observer (pengamat) dan alur cerita 

cenderung datar. 

3. Dokumenter interaktif: produser 

berperan aktif (partisipan). Adegan 

komunikasi antara sutradara dengan 

subjek video terlihat jelas. Jika ada 

adegan wawancara tidak hanya 

menampilkan adegan wawancara, tetapi 

juga bagaimana wawancara dilakukan. 

4. Dokumenter refleksi: menggambarkan 

kamera bagaikan mata film yang 

merekam realitas. Fokus utama 

pengemasannya pada penuturan proses 

pembuatan video. 

5. Dokumenter performatif: memiliki 

fokus utama pada kemasan. Kemasan 

harus semenarik mungkin, alur 

penuturan (plot) lebih diperhatikan. 

Video dokumenter dengan gaya ini 

digolongkan sebagai semidokumenter. 

Gaya atau cara pemaparan video 

dokumenter menunjukan seberapa jauh 

sumber daya atau pihak yang terlibat dalam 

video dokumenter muncul di dalam video. 

Gaya video dokumenter dipengaruhi oleh 

tujuan dari video dokumenter tersebut. Hal 
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tersebut dapat dilakukan dengan melakukan 

analisa pada sasaran video dokumenter. 

 

Jenis Video Dokumenter 

Pada bidang seni-budaya seperti musik, 

film, dan sastra terdapat kategorisasi atau 

istilah yang biasa disebut dengan genre. 

Video dokumenter pun memiliki 11 jenis 

(Fachruddin, 2017), yaitu: (1) dokumenter 

laporan perjalanan, (2) dokumenter sejarah, 

(3) dokumenter biografi, (4) dokumenter 

kontradiksi, (5) dokumenter ilmu 

pengetahuan, (6) dokumenter nostalgia, (7) 

dokumenter rekonstruksi, (8) dokumenter 

seni/eksperiman, (9) dokumenter 

investigasi, (10) dokumenter drama, dan 

(11) dokumenter buku harian. Sedangkan 

jenis video documenter yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah dokumenter 

biografi dan dokumenter ilmu pengetahuan. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis 

video tersebut: 

1. Dokumenter biografi 

Dokumenter biografi memiliki 

penekanan pada sosok seseorang. 

Mereka yang diangkat menjadi tema 

utama biasanya seseorang yang dikenal 

luas atau seseorang yang biasa tetapi 

memiliki kehebatan, keunikan ataupun 

aspek lain yang menarik. 

2. Dokumenter ilmu pengetahuan 

Dokumenter ilmu pengetahuan 

berisi penyampaian informasi mengenai 

suatu teori, sistem, berdasarkan disiplin 

ilmu tertentu. Kemasannya bisa berupa 

video edukasi jika ditujukan kepada 

publik khusus atau video instruksional 

jika ditujukan kepada publik umum.  

 

Employability skills (Keterampilan 

Kerja) 

Keterampilan kerja (employability 

skills) adalah keterampilan untuk 

mengidentifikasi masalah dan prioritas yang 

terkait dengan tindakan individu dan 

institusi yang terlibat dalam akses terhadap 

karier (Gazier, 2001). Keterampilan kerja 

disebutkan juga sebagai keterampilan yang 

dibutuhkan untuk masuk, bertahan, dan 

berkembang dalam dunia kerja secara 

individual maupun kelompok (The 

Conference Board of Canada, 2000). 

Employability skills merupakan soft 

skills yang dibutuhkan individu dalam 

memasuki dunia karier. Employability skills 

merupakan soft skills yang perlu dimiliki 

oleh peserta didik SMK karena pada 

dasarnya peserta didik dipersiapkan untuk 

bekerja setelah lulus sekolah. Namun 

employability skills tidak dibatasi hanya 

untuk jenjang SMK. Berdasarkan kurikulum 

pendidikan jenjang SMA, peserta didik 

SMA pun memiliki kebutuhan untuk 

memiliki pengetahuan mengenai 

employability skills. Hal tersebut perlu 

dipersiapkan sejak dini sebagai bekal 

memasuki dunia karier (Suneela, 2014). 

Trought (2017) menyatakan 

keterampilan kerja merupakan cakupan 

keterampilan yang cukup luas dan dibagi 

menjadi beberapa keterampilan sebagai 

berikut: 

Keterampilan Manajemen Diri 
1. Definisi  

Keterampilan manajemen diri 

adalah keterampilan untuk menerima 

tanggung jawab, fleksibilitas, 

ketahanan, inisiatif, ketegasan yang 

tepat, manajemen waktu, dan kesiapan 

untuk memperbaiki kinerja sendiri 

berdasarkan umpan balik atau 

pembelajaran reflektif (Central Bureau 

of Investigation, 2011). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan manajemen diri (Trought, 

2012) 

a. Mampu mengatur waktu secara 

efektif. 

b. Memiliki inisiatif. 

c. Mampu belajar dari pengalaman. 

d. Menggunakan umpan balik dan 

refleksi untuk melihat bagaimana 

individu bisa melakukan tugas 

dengan lebih baik. 

e. Mampu melihat diri punya 

kesempatan untuk perbaikan. 

f. Mampu melakukan persiapan, 

perencanaan dan organisasi sangat 
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untuk pengelolaan waktu yang 

efektif. 

g. Memiliki gaya hidup sehat. 

h. Mampu mengetahui dan memahami 

perasaan dan pikiran diri sendiri. 

i. Mampu memanfaatkan kemampuan 

diri. 

3. Urgensi keterampilan manajemen diri 

dalam dunia karier 

a. Membantu individu memiliki 

kesiapan untuk memperbaiki kinerja 

sendiri berdasarkan umpan balik 

atau pembelajaran reflektif 

(Gracinia & Mulyani, 2013). 

b. Membantu individu mengendalikan 

keberadaan diri secara keseluruhan 

(fisik, emosi, mental atau pikiran, 

jiwa maupun rohnya) dan realita 

kehidupannya (Prijosaksono, 2001). 

Keterampilan Kerjasama 
1. Definisi 

Keterampilan kerjasama adalah 

kemampuan individu untuk 

menghormati orang lain, bekerja dengan 

orang lain, bernegosiasi atau 

meyakinkan, berkontribusi dalam 

diskusi, proyek, atau tugas, dan 

memiliki kesadaran akan saling 

ketergantungan dengan orang lain 

(Central Bureau of Investigation, 2011). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan kerjasama (Trought, 2017) 

a. Mampu menghormati orang lain. 

b. Mampu bekerja dengan orang lain. 

c. Mampu bernegosiasi. 

d. Mampu berkontribusi. 

e. Memiliki kesadaran akan saling 

ketergantungan dengan orang lain. 

f. Berorientasi pada tercapainya 

tujuan yang baik. 

g. Memperhatikan kepentingan 

bersama. 

h. Memiliki prinsip untuk saling 

menguntungkan. 

3. Urgensi keterampilan kerjasama dalam 

dunia karier 

a. Kerjasama dapat memberi nilai 

tambah pada hasil sebuah tugas, 

proyek, atau tim (The Conference 

Board of Canada, 2000). 

b. Kerjasama yang baik memiliki 

tujuan yang disepakati bersama dan 

saling menguntungkan bagi pihak-

pihak yang berada dalam tim   

(Baron & Branscombe, 2014). 

 

Kesadaran pada Karier 
1. Definisi 

Kesadaran pada karier 

merupakan kemampuan individu untuk 

mengenali karier sehingga individu 

mampu memahami target, tujuan, dan 

tantangan dalam karier (Syafitri & 

Heriyanto, 2013) 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

kesadaran pada karier (Trought, 2017) 

a. Mampu mengerti dan memahami 

diri sendiri. 

b. Mampu menjadi diri sendiri. 

c. Mengetahui dan memahami potensi 

yang dimiliki. 

d. Mengetahui dan memahami 

keputusan yang diambil. 

e. Mengetahui dan memahami 

perasaan yang dirasakan (afeksi). 

f. Mengetahui dan memahami nilai-

nilai yang dimiliki. 

g. Mampu memahami target, tujuan, 

dan tantangan yang harus dihadapi 

dalam bekerja. 

h. Memiliki pemahaman dasar tentang 

pendorong kesuksesan utama 

pekerjaan. 

i. Memiliki inovasi dan mampu 

mengambil risiko yang dapat 

diperhitungkan. 

j. Memiliki kesadaran pada prosedur 

kesehatan dan keselamatan pribadi 

dan kelompok. 

k. Mampu bertindak sesuai dengan 

kesepakatan tim. 

3. Urgensi kesadaran pada karier dalam 

dunia karier (The Conference Board of 

Canada, 2000) 

a. Memberi nilai tambah bagi 

organisasi tempat bekerja. 

b. Memberikan kepuasan target dan 

membangun loyalitas target. 

c. Mendorong usaha maksimal dalam 

mencapai tujuan karier. 
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Keterampilan Menyelesaikan 

Masalah 
1. Definisi 

Keterampilan menyelesaikan 

masalah merupakan kemampuan 

individu dalam mengenali, 

mengidentifikasi, mendefinisikan, 

menganalisa fakta dan situasi dari 

masalah yang dihadapi, serta 

menerapkan pemikiran kreatif untuk 

mengembangkan solusi yang tepat 

melalui penafsiran strategi yang 

memungkinkan (National Union of 

Students, 2011). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan menyelesaikan masalah 

(Trought, 2017) 

a. Mampu menganalisa fakta dan 

situasi. 

b. Memiliki pemikiran kreatif. 

c. Mampu mengidentifikasi dan 

mengenal masalah. 

d. Mampu mendefinisikan dan 

menggambarkan masalah. 

e. Mampu menafsirkan strategi yang 

memungkinkan. 

f. Mampu bertindak sesuai dengan 

strategi. 

g. Mampu melakukan evaluasi dan 

perencanaan tindak lanjut. 

h. Memiliki inisiatif. 

3. Urgensi keterampilan menyelesaikan 

masalah dalam dunia karier (Trought, 

2017) 

a. Mengembangkan solusi terhadap 

tantangan masa depan. 

b. Dunia kerja memiliki kebutuhan 

pada individu yang dapat 

mengembangkan solusi inovatif. 

c. Membuat individu kompetitif dalam 

bekerja. 

 

Keterampilan Komunikasi 
1. Definisi 

Keterampilan komunikasi 

adalah proses interaksi manusia melalui 

penerimaan dan pemberian pesan yang 

terdiri dari pemberi pesan dan penerima 

pesan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi cara berpikir dan pola 

perilaku sehingga terjadinya perubahan 

pada individu maupun lingkungan 

dalam bentuk verbal dan nonverbal 

(Wiryanto, 2004). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan komunikasi (Trought, 

2017) 

a. Memahami konteks pesan yang 

disampaikan. 

b. Mampu memilih media yang tepat 

untuk pengiriman. 

c. Mampu memilih kata-kata dalam 

komunikasi dengan seksama. 

d. Mampu mengantisipasi situasi yang 

memungkinkan penerima pesan 

salah tafsir terhadap pesan yang 

diterima. 

e. Memahami betul penggunaan 

bahasa internet. 

f. Mampu berkomunikasi dengan 

intonasi, artikulasi, dan ekspresi 

visual yang baik. 

g. Mampu berkomunikasi secara 

efektif. 

3. Urgensi keterampialan komunikasi 

dalam dunia karier (The Conference 

Board of Canada, 2000) 

a. Negosiasi 

b. Mediasi 

c. Komunikasi yang baik dengan 

rekan kerja 

d. Mendorong tercapainya tujuan 

pekerjaan 

e. Mendorong kerjasama yang baik 

dalam tim 

Keterampilan Mengelola Teknologi 

dan Informasi 
1. Definisi 

Keterampilan mengelola 

teknologi dan informasi merupakan 

kemampuan individu dalam memahami, 

mengoperasikan, dan mengakses 

teknologi dan informasi yang hendak 

dikelola, serta menganalisa dan 

menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu 

(misalnya seni, bahasa, sains, teknologi, 

matematika, ilmu sosial, dan 

humaniora) (Trought, 2017). 
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2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan mengelola teknologi dan 

informasi (Trought, 2017) 

a. Memiliki berbagai keterampilan 

dasar teknologi dan informasi. 

b. Menerapkan teknologi dan 

informasi sebagai alat manajemen. 

c. Menggunakan teknologi dan 

informasi untuk mengatur data. 

d. Bersedia untuk belajar keterampilan 

mengelola teknologi dan informasi 

baru. 

e. Memiliki pengetahuan tentang 

kesehatan dan keselamatan kerja 

untuk menggunakan teknologi 

dengan cara yang aman dan sehat. 

f. Mampu mencari, mengumpulkan, 

dan mengatur informasi 

menggunakan teknologi dan sistem 

informasi yang sesuai. 

g. Mampu mengakses, menganalisis, 

dan menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dari berbagai disiplin 

ilmu (misalnya seni, bahasa, sains, 

teknologi, matematika, ilmu sosial, 

dan humaniora). 

3. Urgensi keterampilan mengelola 

teknologi dan informasi dalam dunia 

karier (The Conference Board of 

Canada, 2000) 

a. Teknologi mampu mengubah, 

mengganggu, dan membentuk 

kembali semua aspek kehidupan. 

b. Kemajuan dramatis dalam teknologi 

menyebabkan dunia 

mengembangkan tujuan mereka di 

masa depan. 

c. Penerapan teknologi melibatkan 

individu sebagai pekerja agar 

memiliki kemampuan untuk 

mendemonstrasikan keterampilan 

dasar teknologi seperti kemampuan 

pengolahan kata, spreadsheet, 

pengelolaan file dan email. 

 

Keterampilan Matematik 
1. Definisi 

Keterampilan matematik 

merupakan kemampuan individu dalam 

mengklasifikasi data, menentukan hal-

hal yang dapat diukur dan dihitung dari 

proyek atau tugas yang dikerjakan, lalu 

menganalisa, menafsirkannya dan 

mempresentasikan data tersebut dalam 

format visual (Trought, 2017). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan matematik (Trought, 

2017) 

a. Mampu memahami arti berhitung 

bidang karier yang digeluti. 

b. Memiliki pemahaman tentang tugas 

aritmatika seperti penambahan, 

pengurangan, perkalian dan 

pembagian. 

c. Mampu menganalisa data 

kuantitatif dan kualitatif. 

d. Mampu menafsirkan dan 

mempresentasikan data dalam 

format visual. 

e. Mampu memutuskan apa yang perlu 

diukur atau dihitung. 

f. Mampu mengamati dan mencatat 

data dengan menggunakan metode, 

alat, dan teknologi yang tepat. 

g. Mampu membuat perkiraan dan 

verifikasi perhitungan. 

3. Urgensi keterampilan matematik dalam 

dunia karier (The Conference Board of 

Canada, 2000) 

a. Mendukung keputusan yang dibuat 

dalam dunia karier. 

b. Mendorong tercapainya tujuan 

pekerjaan. 

 

Keterampilan Kepemimpinan 
1. Definisi 

Keterampilan kepemimpinan 

merupakan kemampuan individu dalam 

proses mempengaruhi kegiatan individu 

atau kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Keterampilan dalam 

memimpin orang lain saling 

menyesuaikan antara kepribadian 

pemimpin dan yang dipimpin (Putong, 

2015). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan kepemimpinan (Trought, 

2017) 
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a. Inovatif dan kreatif untuk 

menghadapi tantangan dalam 

memimpin. 

b. Mampu mempengaruhi kegiatan 

individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

3. Urgensi keterampilan kepemimpinan 

dalam dunia karier (Trought, 2017) 

a. Mendorong tercapainya kesuksesan 

di seluruh bidang pekerjaan. 

b. Kepemimpinan digunakan untuk 

mencapai tujuan bersama. 

c. Kepemimpinan dapat menggerakan, 

memberdayakan, dan mengarahkan 

sumber daya secara efektif dan 

efisien kearah pencapaian tujuan. 

 

Keberanian Berusaha 
1. Definisi 

Keberanian berusaha 

merupakan kemampuan individu 

mendorong afeksi untuk mengambil 

resiko dan siap dalam menghadapi 

tantangan (Trought, 2017).  

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

keberanian berusaha (Trought, 2017) 

a. Kreatif dan inovatif. 

b. Mampu mengembangkan 

keterampilan inisiatif. 

c. Mampu memanfaatkan peluang. 

d. Mampu mengembangkan produk 

dan proses baru dari dalam 

organisasi. 

3. Urgensi keberanian berusaha dalam 

dunia karier (Trought, 2017) 

a. Keberanian dalam berusaha 

mendorong individu agar analitis 

dan kreatif dalam mengambil 

keputusan. 

b. Dewasa ini dunia karier 

membutuhkan individu yang 

memiliki kemampuan untuk 

memahami dan menafsirkan proses 

saat ini, cara keterkaitannya, dan 

memberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi area untuk 

perbaikan. 

c. Keberanian berusaha 

memungkinkan individu 

memanfaatkan peluang, 

memecahkan masalah, 

menghasilkan dan 

mengkomunikasikan ide, dan 

membuat perbedaan dalam 

pekerjaan. 

d. Membantu mempertahankan 

keunggulan kompetitif pekerja dan 

organisasi. 

 

Kecerdasan Emosional 
1. Definisi 

Kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan individu 

memanajemen diri, memanajemen 

hubungan, dan memanajemen 

lingkungan dari sisi emosional secara 

efektif. Kemampuan mengelola 

kecerdasan emosional menuntut 

individu agar mandiri, realitis, dan 

fleksibel (Trought, 2017). 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki 

kecerdasan emosional (Trought, 2017) 

a. Mampu bersikap simpati dan 

empati. 

b. Mampu mengendalikan diri. 

c. Mampu menginspirasi, 

mempengaruhi, mengembangkan 

orang lain, menantang status quo, 

dan mengelola konflik. 

d. Mampu mengenali bagaimana 

perasaan akan mempengaruhi 

kinerja pekerjaan. 

e. Mampu mengelola dan merespon 

tantangan dengan tepat. 

f. Mampu membuat keputusan 

berdasarkan fakta dan data yang 

berkaitan. 

g. Mampu merasakan emosi. 

h. Mampu mengakses dan 

membangkitkan emosi. 

i. Memahami emosi dan pengetahuan 

emosional. 

3. Urgensi kecerdasan emosional dalam 

dunia karier (Trought, 2017) 

a. Individu akan terus menghadapi 

tantangan, menuntut dan mengubah 

pandangan, sehingga individu perlu 

mengelola dan meresponnya dengan 

tepat. 
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b. Organisasi semakin menyadari 

bahwa kecerdasan emosional 

pekerja mereka memegang peranan 

penting dalam menentukan respons 

individu terhadap suatu situasi atau 

terhadap orang lain. 

Bimbingan Klasikal 

Layanan bimbingan dan konseling di 

dalam kelas (bimbingan klasikal) 

merupakan layanan yang dilaksanakan 

dalam seting kelas, diberikan kepada semua 

peserta didik, dalam bentuk tatap muka 

terjadwal dan rutin setiap kelas per minggu. 

Volume kegiatan tatap muka secara klasikal 

(bimbingan klasikal) adalah 2 (dua) jam per 

kelas per minggu dan dilaksanakan secara 

terjadwal di kelas. Materi layanan 

bimbingan klasikal meliputi empat bidang 

layanan yang diberikan secara proporsioal 

sesuai kebutuhan peserta didik/konseli yang 

meliputi aspek perkembangan pribadi, 

sosial, belajar dan karier dalam kerangka 

pencapaian perkembangan optimal peserta 

didik dan tujuan pendidikan nasional. Materi 

layanan bimbingan klasikal disusun dalam 

bentuk Rencana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal (RPLBK). Bimbingan 

klasikal diberikan secara runtut dan 

terjadwal di kelas dan dilakukan oleh 

konselor yaitu pendidik profesional yang 

minimal berkualifikasi akademik Sarjana 

Pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan 

dan Konseling dan lulus pendidikan profesi 

guru bimbingan dan konseling/konselor, 

atau guru Bimbingan dan konseling yang 

berkualifikasi minimal Sarjana Pendidikan 

(S-1) dalam bidang bimbingan dan 

konseling dan bersertifikat pendidik.  

Brewer menggunakan bimbingan 

klasikal sebagai sarana mempersiapkan 

peserta didik untuk mengatur berbagai 

bidang kehidupannya supaya bermakna dan 

memberikan kepuasan, seperti bidang 

kesehatan, bidang pekerjaan, bidang 

kehidupan keluarga, bidang kehidupan 

bermasyarakat, dan bidang rekreasi 

(Winkel, 1991). Secara teknis operasional, 

topik-topik bimbingan dalam bimbingan 

klasikal ditentukan berdasarkan pada 

rumusan standar kompetensi kemandirian 

peserta didik (SKKPD), pada setiap aspek 

perkembangan, sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang juga dikembangkan 

berdasarkan tugas perkembangan yang 

harus dicapai oleh peserta didik. 

Berdasarkan kompetensi kemandirian 

tersebut yang dirumuskan dalam tataran 

pengenalan, akomodasi dan tindakan, 

kemudian dirumuskan topik-topik materi 

bimbingan yang relevan dengan kebutuhan 

(dari hasil asesmen kebutuhan), untuk 

mencapai kompetensi yang dimaksud 

(Ramli et al., 2017). 

METODOLOGI 

Penelitian ini ditujukan kepada peserta 

didik kelas XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta. 

Jumlah populasi sejumlah 72 orang peserta 

didik. Teknik sampling yang digunakan 

adalah sampling jenuh dengan jumlah 

sampel 72 orang. Metode penelitian yang 

digunakan peneliti adalah metode research 

and development (R&D) dengan 

menggunakan model ADDIE (Analyze, 

Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation). Adapun tahapan 

pengembangan yang dilakukan peneliti 

yaitu tahap analisis, desain, dan 

pengembangan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, 

kuesioner/angket, dan triangulasi/gabungan. 

Penilaian produk dilakukan oleh validator 

yang terdiri dari ahli media, ahli materi, dan 

peserta didik. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menghasilkan produk 

audiovisual berupa video dokumenter 

mengenai role model yang memiliki 

employability skills. Tahapan penelitian 

yang dilakukan adalah analisis, desain, dan 

pengembangan. Berikut ini adalah hasil 

penelitian yang didapatkan: 

Preliminary study dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu pengetahuan mengenai 

employability skills, kebutuhan pada video 

dokumenter, dan efektivitas role model. 

Berdasarkan hasil preliminary study 

pengetahuan mengenai employability skills 
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didapati bahwa: (1) 63 orang peserta didik 

(88%) memahami ciri-ciri manajemen diri; 

(2) 55 orang (76%) memahami definisi 

keterampilan kepemimpinan; (3) 46 orang 

(64%) memahami definisi keterampilan 

menyelesaikan masalah; (4) 52 orang (72%) 

memahami definisi kecerdasan emosional; 

(5) 58 orang (81%) memahami definisi 

keterampilan kerjasama; (6) 60 orang (83%) 

memahami definisi keterampilan 

matematik; (7) 38 orang (53%) memahami 

ciri-ciri keterampilan komunikasi; (8) 49 

orang (68%) memahami urgensi 

keterampilan matematik di dalam dunia 

karier; (9) 39 orang (54%) memahami 

definisi manajemen diri; (10) 62 orang 

(86%) memahami ciri-ciri keterampilan 

kerjasama; (11) 45 orang (63%) memahami 

definisi kesadaran pada karier; (12) 37 orang 

(51%) memahami definisi kecerdasan 

emosional; (13) 70 orang (97%) memahami 

ciri-ciri keterampilan kepemimpinan; (14) 

56 orang (78%) memahami urgensi 

keterampilan komunikasi di dalam dunia 

karier; (15) 51 orang (71%) memahami 

urgensi manajemen diri; (16) 56 orang 

(78%) memahami urgensi keterampilan 

kerjasama di dalam dunia karier; (17) 68 

orang (94%) memahami definisi 

keterampilan mengelola teknologi dan 

informasi; (18) 49 orang (68%) memahami 

ciri-ciri keberanian berusaha; (19) 39 orang 

(54%) memahami ciri-ciri keterampilan 

matematik; (20) 47 orang (65%) memahami 

definisi keterampilan komunikasi; dan (21) 

42 orang (58%) memahami ciri-ciri 

kesadaran pada karier. Berdasarkan data 

tersebut sebagian besar peserta didik sudah 

memahami beberapa keterampilan dalam 

employability skills. 

Namun, hasil dari preliminary study 

juga menunjukan bahwa peserta didik belum 

memahami beberapa keterampilan dalam 

employability skills. Hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil preliminary study bahwa 

terdapat: (1) 31 orang (43%) memahami 

urgensi mengelola teknologi dan informasi 

di dalam dunia karier; (2) 5 orang (7%) 

memahami urgensi keterampilan 

menyelesaikan masalah di dalam dunia 

karier; (3) 27 orang (38%) memahami 

urgensi kecerdasan emosional di dalam 

dunia karier; (4) Tidak seorang pun 

memahami urgensi keterampilan 

kepemimpinan; (5) 27 orang (38%) 

memahami ciri-ciri keterampilan 

menyelesaikan masalah; (6) 28 orang (39%) 

memahami urgensi keberanian berusaha di 

dalam dunia karier; (7) 14 orang (19%) 

memahami ciri-ciri keterampilan mengelola 

teknologi dan informasi; (8) 15 orang (21%) 

memahami definisi keberanian berusaha; 

dan (9) 14 orang (19%) memahami urgensi 

kesadaran pada karier di dalam dunia karier. 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat 

dilihat bahwa peserta didik belum memiliki 

pengetahuan mengenai keterampilan kerja 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil preliminary study 

kebutuhan pada video dokumenter didapati 

bahwa: (1) 55 orang (76%) peserta didik 

merasa tertarik pada video dokumenter; (2) 

57 orang (79%) merasa tertarik 

menggunakan video dokumenter sebagai 

media pembelajaran; (3) 67 orang (93%) 

mampu memahami pesan yang terkandung 

dalam video dokumenter yang pernah 

ditonton; (4) 57 orang (79%) merasa 

termotivasi oleh pesan yang terkandung 

tersebut; dan (5) 39 orang (54%) mengakui 

adanya video dokumenter yang dianggap 

menarik. Namun, hanya 6 orang (8%) yang 

menjawab guru BK pernah menggunakan 

video dokumenter untuk membahas 

informasi karier. Data tersebut menunjukan 

bahwa video dokumenter merupakan media 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta 

didik kelas XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta. 

Preliminary study mengenai efektivitas 

role model ditentukan berdasarkan tiga 

bagian, yaitu jenis kelamin, kelompok usia, 

dan bidang profesi atau pekerjaan. 

Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 38 

orang (53%) memiliki minat pada role 

model laki-laki. Berdasarkan kelompok 

usia, 45 orang (63%) memilih kelompok 

usia 25-34 tahun. Berdasarkan bidang 

profesi atau pekerjaan, 38 orang (53%) 

memilih role model di bidang pendidikan. 

Maka itu, narasumber yang dipilih adalah 
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role model dengan jenis kelamin laki-laki di 

kelompok usia 24-35 tahun yang memiliki 

profesi atau pekerjaan di bidang pendidikan. 

Hasil penelitian tersebut menghasilkan 

Video Dokumenter Role Model yang 

Memiliki Employability skills, yaitu video 

dokumenter berdurasi 14 menit dan 22 detik 

tentang seorang lelaki berusia 29 tahun yang 

bekerja sebagai guru olahraga di sebuah 

sekolah di Jakarta dan memiliki 

employability skills. Employability skills 

yang dimaksud akan menjelaskan tentang 

definisi, ciri-ciri individu yang memiliki 

keterampilan tersebut, dan urgensi 

keterampilan tersebut dalam dunia karier 

pada keterampilan manajemen diri, 

komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan 

emosional, kerjasama, keberanian berusaha, 

kesadaran pada karier, keterampilan 

menyelesaikan masalah, keterampilan 

mengelola teknologi dan informasi, dan 

keterampilan matematik. 

Berdasarkan penelitian pengembangan 

produk yang telah dilakukan oleh peneliti, 

hasil evaluasi formatif oleh ahli media, ahli 

materi, dan uji coba peserta didik 

memperoleh hasil dengan kategori layak. 

Hal ini dapat dilihat dari persentase yang 

diperoleh. Uji coba ahli media memperoleh 

hasil 81,25% dan termasuk pada kategori 

layak. Uji coba ahli materi memperoleh hasil 

77,56% dan termasuk pada kategori layak. 

Uji coba peserta didik yang dilakukan pada 

72 orang memperoleh hasil 71,25% dan 

termasuk pada kategori layak. 

KESIMPULAN 

Pengujian yang dilakukan oleh ahli 

media dan ahli materi mendapati data bahwa 

video dokumenter layak digunakan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pilot test 

didapati hampir seluruh peserta didik 

memahami employability skills. 

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya 

sampai pada tahap pengembangan. 

Penelitian tidak dilakukan hingga tahap 

implementasi dan evaluasi karena tujuan 

dari penelitian ini hanya sebatas 

mengembangkan dan menghasilkan suatu 

media pembelajaran yang valid untuk 

diimplementasikan. 

Video dokumenter ini perlu diperbaiki 

sesuai dengan hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Secara keseluruhan video 

dokumenter layak digunakan sebagai media 

pembelajaran mengenai employability skills 

untuk peserta didik kelas XII IPS SMA 

Negeri 14 Jakarta dengan syarat perbaikan. 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut oleh peneliti selanjutnya. Peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian 

pada tahap berikutnya, yaitu tahap 

implementasi dan tahap evaluasi. 

Pengembangan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran efektivitas media 

yang telah dikembangkan peneliti serta 

memperbaiki yang menjadi kekurangan 

pada video dokumenter ini. Namun, sebelum 

itu peneliti perlu menggunakan instrumen 

pengetahuan peserta didik mengenai 

employability skills yang valid. Peneliti juga 

perlu menggunakan instrumen yang valid 

untuk menentukan role model dan penguji 

ahli yang memumpuni di bidangnya. 
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PENGEMBANGAN BUKU BANTUAN DIRI UNTUK MEMBANTU REMAJA 

MEMELIHARA IKATAN KELEKATAN (ATTACHMENT BOND) YANG 

ORANGTUANYA BERCERAI SMA SE-DKI JAKARTA 

 

Susi Fitri1  

Annisa Kusumaningtyas2  

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu media berupa buku bantuan diri 

untuk membantu remaja SMA di DKI Jakarta yang orangtuanya bercerai 

memelihara ikatan kelekatan. Buku bantuan diri dapat digunakan secara individual 

maupun oleh guru bimbingan dan konseling dalam proses konseling. Buku bantuan 

diri yang dikembangkan terdiri dari tujuh bab. Bab 1 sampai dengan 4 merupakan 

pemahaman diri konseli mengenai perceraian dan perasaan peserta didik. Membantu 

peserta didik untuk menyadari, menerima, dan mengekpresikan perasaan. Pada bab 

5 dan 6 merupakan treatment dalam buku. Membantu peserta didik memiliki harapan 

yang aman terhadap orangtua. Pada bab 7 yaitu mengenai pemeliharaan yang 

merupakan kesimpulan dan refleksi diri setelah merampungkan buku bantuan diri. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (RnD) model 

ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Tahapan model 

pengembangan yang dilakukan adalah analisis, desain, dan pengembangan. Alat 

pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan pedoman wawancara. 

Penilaian media dilakukan oleh validator yang terdiri dari ahli media, ahli materi dan 

peserta didik. Dari hasil uji validasi tersebut diperoleh rata-rata persentase dengan 

validasi ahli media 93,26%, validasi ahli materi 93,75%, peserta didik 91,77%, dan 

guru bimbingan dan konseling 92,04%. Hasil pengembangan buku bantuan diri 

untuk memelihara ikatan kelekatan bagi remaja yang orangtuanya bercerai 

dikategorikan layak. 

Kata Kunci : Ikatan Kelekatan (Attachment Bond), Buku Bantuan Diri, Model 

ADDIE, Perceraian 

Abstract 
This study aims to develop a media that is a self help book to help high school 

adolescents in DKI Jakarta maintain attachment bond after their parents' divorce. 

The book can be used individually or by school counselors in the counseling process. 

The book consists of seven chapters. Chapters 1 to 4 discuss student's self-

understanding of the divorce and their feelings. They help students realize, accept, 

and express their feelings. While chapters 5 and 6 are about treatments. They help 

students have secure expectancies to their parents. Chapter 7 is about self 

maintenance which is a conclusion and a self reflection after completing a 

psychological well-being. The method is Research and Development (RnD) with 
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ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). The stages of the 

development model are analysis, design, and development. The technique of data 

collections is utilizing forms of questionnaires and interview. The evaluation of 

media was done by validators from the expert of media, the expert of material, 

students, and school counselors. Based on the validation test, it was obtained that 

the average percentage 93.75% of media expert, 93.75% of material expert, 91.77% 

of students, and 92.04% of school counselors. The result of the development of self 

help book is to help adolescents maintain attachment bond after their parents' 

divorce was categorized as appropriate. 

Keywords: Attachment Bond, Self Help Book, ADDIE Model, Divorce  

PENDAHULUAN  

Berdasarkan data yang dihimpun Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 

hingga 2015 menunjukan bahwa angka 

perceraian dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Tercatat pada tahun 2012 

persentase angka perceraian mencapai 

15.13% (346.480 kasus), 2013 sebanyak 

14.67% (324.427), 2014 sebanyak 16.30% 

(344.237), dan tahun 2015 sebanyak 17.73% 

(347.256 kasus). 

Dalam teori kelekatan (attachment), 

perpisahan merupakan sebuah ancaman 

yang mendasar terhadap psychological well-

being anak (Bowlby, 1973). Venta, 

Shmueli-Goetz, dan Sharp (2014) 

menjelaskan bahwa keamanan kelekatan 

(attachment security) merupakan hal yang 

penting terhadap kesehatan psikologis (well 

being) remaja. Dengan kata lain perceraian 

dapat terlihat sebagai sebuah ancaman 

terhadap keamanan (security). Bahaya dari 

perpisahan sebagai akibat dari pemahaman 

bahwa orangtuanya tidak dapat dijangkau. 

Perpisahan memberikan persepsi terhadap 

ketersediaan, dan responsifitas dari figur 

kelekatan atau dalam hal ini adalah 

orangtua. 

Bowlby (1973) menjelaskan perasaan 

yang muncul setelah perpisahan diantaranya 

adalah ketakutan (fear), kemarahan (angry 

protest), usaha-usaha yang nekat (desperate 

effort), kesedihan (sadness), dan putus asa 

(despair). Berpisah dengan orangtua juga 

dapat diartikan sebagai ancaman terhadap 

bahaya yang akan mengaktifkan fear system 

dan sistem perilaku kelekatan (attachment 

behavioral system). Perilaku yang dapat 

mendekatkan anak dengan figur kelekatan 

dapat berupa perilaku yang adaptif maupun 

maladaptif. Hal tersebut yang dapat 

menjelaskan munculnya internalizing 

problem behavior dan externalizing problem 

behavior (Vaughn & Bost, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan pada 27 remaja SMA di DKI 

Jakarta yang orangtuanya bercerai dengan 

menggunakan angket. Hasil yang 

didapatkan yaitu 37% (10 orang) 

orangtuanya bercerai ketika responden 

berusia 1-8 tahun. Sedangkan 63% (17 

orang) orangtuanya bercerai ketika berusia 

10-17 tahun atau pada masa remaja. Selain 

itu, 70% (19 orang) mengungkapkan bahwa 

perceraian adalah hal yang mengancam 

berkaitan dengan perasaan aman (security). 

Sebanyak 59% (16 orang) tidak dapat 

menerima perceraian orangtua mereka. 

Alasan mereka tidak menerima perceraian 

tersebut diantaranya 21% (4 orang) merasa 

iri, cemburu pada teman yang memiliki 

orangtua utuh; 10% (2 orang) merasa 

orangtua tidak lengkap; 10% (2 orang) 

merasa kurang kasih sayang; 16% mengaku 

sulit berpisah dengan orangtua; 10% 

menjelaskan bahwa orangtua yang tidak 

tinggal bersama (ayah) tidak membiayai 

kehidupan anak setelah perceraian; 5% (1 

orang) kehilangan komunikasi dengan 

orangtua yang tidak tinggal bersama; 5% (1 

orang) terbiasa tinggal serumah dengan 

kedua orangtua; 5% (1 orang) menyatakan 

bahwa perceraian tidak memikirkan masa 

depan anak; 5% (1 orang) tertekan dengan 
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orangtua tiri; 5% (1 orang) sulit bertemu 

orangtua; 5% (1 orang) merasa sakit hati.  

Persentase sebanyak 41% (11 orang) 

dapat menerima perceraian orangtuanya dan 

ada beberapa alasan anak menerima 

perceraian orangtuanya. Diantaranya adalah 

10% (1 orang) menyatakan bahwa menerima 

perceraian orangtuanya karena menganggap 

itu adalah masalah orangtua, responden 

tidak merasakan apa-apa (numb); 55% (6 

orang) menganggap bahwa perceraian 

adalah jalan terbaik agar salah satu orangtua 

tidak semakin tersakiti, 27% (3 orang) 

menerima karena merasa tidak bisa berbuat 

apa-apa atas perceraian orangtua. Reaksi 

emosi yang muncul setelah keputusan 

perceraian digambarkan dengan 46% (13 

orang) merasa sedih, 32% (9 orang) kaget, 

36% (10 orang) marah, 11% (3 orang) bebas, 

18% (5 orang) tidak merasakan apa-apa, 

25% (7 orang) lainnya. Selain itu, 26% (7 

orang) merasa malu atas perceraian yang 

terjadi pada kedua orangtuanya. Alasannya 

beragam diantaranya adalah menganggap 

bahwa perceraian adalah hal yang membuat 

malu dan sedih, merasa tidak memiliki 

kebahagiaan seperti teman yang lain, malu 

pada teman jika ditanya mengenai orangtua, 

orangtua teman yang lain tidak ada yang 

bercerai, teman-teman memiliki dua 

orangtua sehingga malu jika orangtua 

bercerai, merasa kondisinya berbeda dari 

orang lain, takut jika dirinya dituduh sebagai 

penyebab perceraian orangtuanya.  

Data lain yang penting berkaitan dengan 

aksesibilitas dan responsifitas orangtua 

setelah perceraian. Hasil menunjukan bahwa 

48% (13 orang) merasa takut akan diabaikan 

oleh orangtua, 44% (12 orang) takut 

diabaikan oleh orangtua yang tidak tinggal 

bersama, dan 39% merasa diabaikan oleh 

orangtua yang tidak tinggal bersama (non-

custodial parent). Selanjutnya, sejumlah 

55% (15 orang) merindukan tinggal bersama 

kedua orangtua, 15% (3 orang) merasa 

bersalah pada orangtua yang tidak tinggal 

bersama, 15% (3 orang) merasa senang dan 

aman, 15% (3 orang) lainnya memilih 

lainnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

peserta didik maka didapatkan kesimpulan 

bahwa perceraian memberikan beberapa 

dampak diantaranya pada bidang akademik, 

sosial, pribadi, dan emosi. Dampak 

akademik yang muncul diantaranya adalah 

sulit berkonsentrasi dan fokus belajar 

sehingga berdampak pada penurunan nilai 

akademik disekolah. Dampak emosi yang 

muncul adalah distress, merasakan 

kesedihan yang mendalam, mudah marah, 

dan membenci orangtuanya (terutama ibu), 

merasa hidup menjadi kacau. Dampak pada 

diri peserta didik yang muncul pada bidang 

pribadi yaitu sulit mengendalikan emosi, 

sering menangis dan menarik diri dari 

lingkungan, jarang bercerita mengenai 

kehidupannya. Dampak perilaku 

diantaranya adalah munculnya perilaku 

maladptif untuk menghilangkan berbagai 

emosi yang ditimbulkan dari perceraian 

yaitu dengan merokok, malas belajar karena 

sulit berkonsentrasi, sering memikirkan 

orangtua yang tidak tinggal bersama, dan 

sering menangis di kamar karena merasa 

sangat sedih atas perceraian orangtua.  

Dari empat responden, 50% mengaku 

masih merasakan perasaan kesedihan, 

kemarahan, ketakutan hingga kini dan 50% 

lagi sudah tidak merasakannya lagi. Dalam 

menghadapi masalah perceraian 

orangtuanya responden merasa bingung, 

hanya berdoa, sabar, dan tidak melakukan 

apapun. Ada 80% (4 orang) menyatakan 

terdapat perubahan komunikasi dengan 

orangtua setelah perceraian terjadi. 

Perubahan perhatian orangtua sebelum dan 

sesudah perceraian dirasakan oleh 60% (3 

orang) responden. Selanjutnya, 100% (5 

orang) tidak dapat mengungkapkan perasaan 

terhadap kesulitan yang dihadapi setelah 

perpisahan dengan orangtua terjadi. Salah 

satu responden R (15 tahun) 

mengungkapkan “Tidak, sangat sulit untuk 

menceritakan tidak ada kata-kata yang bisa 

mendeskripsikan perasaan saya setelah 

orangtua berpisah”.  

Berdasarkan wawancara dengan guru 

BK diketahui bahwa dampak perceraian 

terhadap peserta didik yaitu masalah 
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akademik, masalah sosial dengan teman-

temannya, dan perkembangan. Nilai peserta 

didik cenderung turun yang diakibatkan oleh 

seringnya tidak masuk kelas. Hal itu pula 

menyebabkan dia jarang bertemu dengan 

teman-teman kelasnya dan hanya akrab 

dengan beberapa orang saja, perubahan 

sikap dan kebiasaan yang maladaptif seperti 

perilaku yang cenderung cari perhatian, 

bolos, melamun, dan berkurangnya motivasi 

belajar yang berpengaruh terhadap kondisi 

akademik peserta didik. Selain itu, 

hubungan sosial anak yang orangtuanya 

bercerai di sekolahnya cenderung suka 

menyendiri, serta merasa kurang percaya 

diri. Kondisi emosi anak yang orangtuanya 

baru bercerai biasanya masih meluap-luap, 

tinggi karna belum terbiasa dengan 

kondisinya, dan biasanya cenderung lebih 

sensitif.  

Gambaran masalah peserta didik yang 

orangtuanya bercerai biasanya berkaitan 

dengan kehadiran dikelas, bolos, serta 

motivasi belajar rendah. Guru BK pernah 

menangani kasus dimana peserta didik yang 

orangtuanya bercerai disebabkan oleh salah 

satu orangtua (ayah) berselingkuh dan 

sangat galak terhadap keluarganya. Jadi, 

siswa tersebut hanya diurusi oleh ibunya 

yang juga membiayai kehidupannya. 

Terdapat kasus lain juga dimana anak 

kehilangan kontak dengan orangtua yang 

tidak tinggal bersama dan ada pula yang 

mengalami trauma. 

Cara penanganan mereka biasanya 

dengan cara pemanggilan peserta didik 

keruang BK atau peserta didik datang ke 

ruang BK lalu dilakukan konseling individu. 

Guru BK menangani kasus tersebut berbeda 

dengan kasus lainnya, dan biasanya untuk 

hal-hal traumatis dilakukan alih tangan 

kasus pada psikolog 

Hasil studi pendahuluan menunjukan 

bahwa perceraian merupakan sebuah 

peristiwa yang dapat mengancam keamanan 

remaja. Perasaan aman dan tidak aman 

memberikan persepsi mengenai 

ketersediaan dan responsifitas figur 

kelekatan. Reaksi emosi dan perilaku yang 

muncul beragam yang merupakan cara 

untuk menjangkau figur kelekatan. 

Diantaranya adalah perasaan sedih, marah, 

kecewa, benci, malu, bahkan iri dan 

cemburu pada teman dengan keluarga yang 

tidak bercerai. Selain itu juga berpengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan anak 

baik sosial, akademik, maupun pribadi.  

Ikatan kelekatan (attachment bond) 

adalah sebuah ikatan antara individu dengan 

figure kelekatan (attachment figure), sebuah 

ikatan afeksional (affectional bond) yang 

melibatkan sistem perilaku kelekatan 

(attachment behavioral system) (Prior & 

Glaser, 2006). Ikatan kelekatan berkembang 

dengan pesat dan cenderung bertahan lama. 

Ikatan tetap bertahan dan memainkan peran 

besar dalam menentukan hubungan sosial 

orang dewasa (Bowlby, 1982). Menurut 

Bowbly (Vaughn & Bost, 2016) salah satu 

cara agar individu untuk merasakan 

keamanan adalah dengan tetap memelihara 

ikatan kelekatan (attachment bond) dengan 

pengasuh (caregiver) yang mudah didatangi 

dan responsif .  

Malchiodi dan Gruenberg 

mengemukakan bahwa bibliotherapy adalah 

salah satu bentuk intervensi yang efektif jika 

digunakan untuk menangani anak yang 

mengalami pengalaman trauma, anak yang 

berduka karena kehilangan, berusaha keras 

bertahan karena perceraian, atau 

memulihkan diri dari pelecehan atau 

pengabaian (Malchiodi, 2015). Sebuah 

strategi yang mungkin dapat digunakan 

membantu anak dengan perceraian adalah 

penggunaan bibliotherapy (Kramer & 

Smith, 1998).  

Penggunaan buku bantuan diri 

(psychological well-being) sudah digunakan 

untuk bibliotherapy selama bertahun-tahun 

dan sekarang dapat disarankan untuk 

memberikan terapi psikologis bagi orang-

orang yang mengalami kesulitan emosional 

dan psikologis (Dublin City Council, 2011). 

Membaca buku bantuan diri dengan masalah 

yang spesifik cenderung sangat membantu 

untuk orang-orang dengan masalah tertentu. 

Selain itu, buku bantuan diri memiliki 

korelasi positif dengan beberapa topik 

tertentu diantaranya adalah topik keluarga 



Pengembangan Buku Bantuan Diri untuk Membantu Remaja Memelihara Ikatan 

Kelekatan (Attachment Bond) Yang Orangtuanya Bercerai Sma Se-Dki Jakarta 

82 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

berkorelasi positif, intimimasi berkorelasi 

sangat positif, kesehatan jiwa berkorelasi 

sangat positif (Bergsma, 2008).  

Pada studi pendahuluan yang dilakukan, 

tiga responden dari lima responden (60%) 

tertarik dengan buku bantuan diri untuk 

membantu memelihara hubungan setelah 

perceraian, satu orang (20%) tidak terlalu, 

satu orang (20%) tidak. Alasan responden 

yang tidak tertarik dikarenakan responden 

merasa hubungan dengan orangtuanya 

seperti anak yang tidak bercerai, tetapi ia 

membutuhkan buku yang membantunya 

menghadapi trauma dengan keluarga ayah. 

Sedangkan satu orang yang tidak terlalu 

tertarik mengungkapkan tidak begitu senang 

membaca buku kecuali cerita di wattpadd 

(Wattpad adalah layanan situs web dan 

aplikasi telepon pintar yang memungkinkan 

penggunanya untuk membaca ataupun 

mengirimkan karya dalam bentuk artikel, 

cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya).  

Buku bantuan diri akan berisi mengenai 

asesmen, treatment dan penggunaannya 

dalam bibliotherapy. Konten-konten yang 

menurut responden penting diantaranya 

adalah cara menghadapi trauma (untuk 

responden yang menginginkan buku 

bantuan diri untuk menghadapi trauma), 

cara menjaga hubungan yang baik, sikap 

yang harus dimiliki, hal yang harus 

dilakukan agar hubungan baik, cara 

membangun keharmonisan walaupun sudah 

berpisah, cara menghadapi perceraian. 

Ukuran buku yang disarankan responden 

bervariatif ada yang menginginkan 

berukuran seperti novel, buku tulis, dan kecil 

saja. Buku diharapkan menggunakan warna 

yang netral, bahasa yang mudah dipahami, 

santai dan tidak terlalu berat, desain buku 

sederhana, serta ilustrasi secukupnya. 

Berdasarkan hasil wawancara, guru Bk juga 

mengungkapkan bahwa pengembangan 

buku bantuan diri untuk anak-anak yang 

orangtuanya bercerai akan membantu proses 

bantuan pada peserta didik.  

Pengembangan buku bantuan diri dapat 

digunakan untuk membantu anak yang 

orangtuanya bercerai. Buku tersebut dapat 

membantu remaja memelihara ikatan 

kelakatan dengan orangtua mereka dan 

berperan dalam perasaan aman. Dengan 

buku bantuan diri untuk memelihara ikatan 

kelekatan maka anak akan memiliki coping 

strategi dalam menghadapi perceraian, 

persepsi positif terhadap ketersediaan 

orangtua (caregiver), dan memelihara 

hubungan.  

PERCERAIAN 

Ahiaoma (2013) mengungkapkan 

bahwa perceraian adalah sebuah cara hukum 

untuk memutuskan pernikahan diantara dua 

orang. Pemisahan dan perceraian dikaitkan 

dengan emosi yang membangkitkan hati, 

kesedihan yang tak terkatakan, depresi, 

kecemasan dan lain sebagainya. Ningrum 

(2013) mengungkapkan bahwa perceraian 

merupakan titik puncak dari pengumpulan 

berbagai permasalahan yang menumpuk 

beberapa waktu sebelumnya dan jalan 

terakhir yang harus ditempuh ketika 

hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi. Selanjutnya, terdapat 

beberapa konsekuensi dari perpisahan dan 

perceraian, diantaranya adalah merubah 

gaya hidup dan tradisi keluarga, merubah 

keadaan ekonomi dan status finansial 

keluarga, psikologi anak, sosial serta 

perkembangan pendidikan, pasangan 

menghadapi banyak hal seperti perasaan 

tidak aman (insecurity), depresi, trauma 

psikologis dan emosional (Ahiaoma, 2013). 

Dagun (Ningrum, 2013) yang menyatakan 

bahwa kasus perceraian menimbulkan stres 

dan menimbulkan perubahan fisik, juga 

mental, keadaan ini dialami oleh semua 

anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. 

Berbagai perasaan yang mungkin dialami 

oleh anak seperti menyalahkan diri sendiri, 

merasa tanggung jawab meningkat, 

menyalahkan orangtua, takut untuk 

diabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ahiaoma (2013) menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara perpisahan 

orangtua dengan akademik remaja. orang 

tua yang bercerai dan lingkungan.  

Selain itu, Jensen (Harsanti & Verasari, 

2013) berpendapat bahwa perceraian orang 

tua mempunyai dampak terhadap anak yang 
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negatif yang dapat merugikan diri sendiri 

dan orang lain, seperti merokok, memakai 

narkoba, meminum-minuman keras, seks 

bebas, hingga mengingkari status anak 

sebagai pelajar dengan cara membolos. 

Hal tersebut mungkin berkaitan dengan 

temuan lain yang menyatakan bahwa 

perceraian orang tua berdampak buruk 

terhadap kemampuan untuk mencintai dan 

dicintai dalam hubungan yang bertahan lama 

dan berkomitmen (Mustonen, Huurre, 

Kiviruusu, Haukkala, & Aro, 2011). Dari 

pengalaman perceraian mereka, anak dari 

segala usia mendapatkan sebuah kesimpulan 

yang menakuti mereka bahwa hubungan 

personal merupakan hal yang tidak dapat 

dipercaya/diandalkan, karena bahkan 

hubungan keluarga yang paling dekat pun 

tidak dapat diharapkan untuk tetap dipegang 

teguh (Wallerstein & Lewis, 2004). 

KELEKATAN 

Kelekatan dicatat sebagai 

kecenderungan untuk pencarian kedekatan, 

hal tersebut merupakan ikatan afeksional 

yang kuat antara individu dengan individu 

lain (Rice, 1990). Lebih lanjut, Prior dan 

Glaser (2006) menjelaskan bahwa kelekatan 

merupakan sebuah keterikatan antara 

seorang individu dengan figur kelekatannya. 

Ainsworth, Blehar, Waters, dan Wall (2015) 

mengungkapkan bahwa kelekatan dapat 

didefinisikan sebagai ikatan afeksional 

antara satu orang dengan orang spesifik lain, 

sebuah ikatan yang mengikat mereka 

bersama dalam jarak dan bertahan seiring 

berjalannya waktu. Kelekatan beroperasi 

melalui sistem perilaku kelekatan 

(attachment behavioral system). Ainsworth 

dan Bell (1970) menjelaskan bahwa 

kelekatan tidak terjadi bersamaan dengan 

perilaku kelekatan (attachment behavior). 

Perilaku kelekatan ditimbulkan oleh situasi 

yang stressful yang mana kedekatan dengan 

figur kelekatan menjadi penting (Rice, 

1990). Perilaku kelekatan dapat ditingkatkan 

atau dikurangi oleh kondisi-lingkungan dan 

intraorganismik. Perilaku kelekatan dapat 

ditingkatkan oleh situasi yang dianggap 

sebagai ancaman, baik itu adalah bahaya 

dari luar atau bahaya yang aktual bahkan 

perpisahan dengan figur kelekatan.  

IKATAN KELEKATAN 

Bonding adalah proses pembentukan 

kelekatan. Bonding adalah terminologi yang 

digunakan ketika penempelan (gluing) satu 

objek ke objek yang lain. Bonding 

menggunakan “lem emosi” kita untuk 

terhubung dengan orang lain. Bonding 

melibatkan seperangkat perilaku yang akan 

membantu untuk mengarah pada hubungan 

emosional (Perry, 2001). Ikatan kelekatan 

berkaitan dengan orang yang spesifik dan 

melibatkan banyak kenangan dan perasaan 

yang unik terhadap sejarah interaksi dengan 

orang khusus (Vaughn & Bost, 2016). 

Kehadiran dari ikatan antara anak dengan 

figur kelekatan, sekali dibentuk, akan terus 

berlanjut meskipun terjadi perpisahan 

(Ainsworth et al., 2015). Perry (2001) 

menyatakan bahwa kelekatan memiliki 

beberapa elemen kunci diantaranya adalah : 

1) ikatan kelekatan merupakan hubungan 

emosi yang bertahan (enduring) dengan 

orang spesifik, 2) hubungan membawa 

keamanan, kenyamanan, ketenangan dan 

kebahagiaan, 3) kehilangan atau ancaman 

dari kehilangan seseorang menimbulkan 

distress yang intens. 

Gangguan kelekatan (attachment 

disruptions) didefinisikan sebagai ancaman 

yang berat dan berkepanjangan terhadap 

ketersediaan atau responsifitas pengasuh 

(caregiver) yang menciptakan ketakutan dan 

ketidakyakinan terhadap ketersediaan 

pengasuh atau kapasitas untuk merespon 

dalam momen yang berbahaya (Kobak, 

Zajac, & Madsen, 2016). Padahal, ketika 

seorang anak atau orang dewasa mengalami 

sebuah ketakutan tetapi percaya bahwa figur 

kelekatan tersedia dan responsif, akan 

terdapat sebuah harapan terhadap 

pertolongan dan dukungan (Johnson, 2002).  

Setiap individu membangun working 

models tentang dunia dan dirinya sendiri, 

dengan bantuan yang ia anggap peristiwa, 

meramalkan masa depan, dan 

membangunnya (Bowlby, 1973). Model 

kerja internal dari keterikatan adalah 
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seperangkat ekspektasi yang diinternalisasi 

tentang diri dan orang lain yang dianggap 

berasal dari sejarah hubungan seseorang, 

dan untuk mempengaruhi persepsi 

seseorang dan perilaku dalam hubungan 

selanjutnya (Bretherton, 1990). Working 

models atau harapan terhadap ketersediaan 

dan responsifitas dari figur kelekatan akan 

membuat individu untuk mengadaptasi 

komunikasi dengan caregiver untuk 

memelihara ikatan kelelekatan (Kobak et al., 

2016). Ketika jalur komunikasi tertutup atau 

terpotong, anak yang lebih tua atau orang 

dewasa dapat menganggap bahwa 

perpisahan fisik merupakan ancaman yang 

kuat untuk memelihara ikatan kelekatan 

(Vaughn & Bost, 2016). Dalam volume 

perpisahan Bowlby (1973) mengarahkan 

perhatian pada pentingnya komunikasi 

terbuka dalam memelihara ikatan kelekatan. 

Bowlby menjelaskan bagaimana senyuman 

dan vokalisasi cenderung untuk menarik 

pengasuh pada bayi untuk dekat dengannya. 

Menangis dapat dijelaskan dengan 

"Datanglah, aku sangat membutuhkanmu". 

Tersenyum dan vokalisasi dapat 

diinterpretasikan sebagai "Tetaplah 

denganku, aku nyaman dengan 

keberadaanmu!". Ekspresi wajah dan gestur, 

dan vokalisasi mulai berubah pada tahap 

awal bahasa. Tipe interaksi dukungan 

komunikasi dengan figur kelekatan berlanjut 

untuk memelihara ikatan kelekatan 

(Ainsworth et al., 2015). Cara yang dapat 

digunakan untuk memelihara ikatan 

kelekatan adalah dengan adanya komunikasi 

yang terbuka. Pada hubungan yang aman 

(secure) sinyal saling diakui, mengizinkan 

untuk adanya informasi emosi yang terbuka 

antar individu. Internal working models 

terhadap diri dan orang lain dalam hubungan 

dapat menjadi kompleks dan secara mudah 

terbaharui (Bretherton, 1990). Attachment-

related emotion dapat memfasilitasi atau 

menghancurkan komunikasi yang terbuka 

(Vaughn & Bost, 2016). Kapasitas untuk 

mengkomunikasikan emosi yang rentan dan 

kebutuhan kelekatan akan sangat berguna 

untuk mendapatkan kenyamanan dan 

perlindungan dari alternatif caregivers atau 

memberikan tanda kebutuhan individu 

untuk mengembalikan kepercayaan pada 

hubungan yang terganggu (Kobak et al., 

2016). Ketika ancaman terhadap 

ketersediaan partner dikomunikasikan 

secara terbuka, level konflik yang tinggi dan 

pelepasan ikatan dapat diperkecil. Selain itu, 

penyesuaian emosi (emotional attainment), 

responsifitas, serta menghadapi “bahaya”, 

bersama akan menguatkan ikatan kelekatan 

yang aman (Johnson, 2002). 

KELEKATAN DAN PERCERAIAN 

Bowlby (Bowlby, 1973) mengusulkan 

bahwa fear system diaktifkan oleh tanda 

bahaya yang “natural”, termasuk sesuatu 

yang asing/tidak biasa, stimulasi perubahan 

secara mendadak,ketinggian dan 

kesendirian. Bowbly mencatat bahwa fear 

system biasanya akan teraktivasi dalam 

gabungan beberapa situasi yang 

menakutkan, artinya terdapat beberapa tanda 

bahaya.  

Dalam situasi dengan sedikit konflik 

yang ekstrem, orang tua yang saling 

melepaskan emosi satu sama lain dan 

memutuskan untuk berpisah atau bercerai 

dapat menimbulkan ketakutan pada anak 

bahwa orang tua juga akan memutuskan 

untuk meninggalkan anak tersebut (Vaughn 

& Bost, 2016). Perceraian merupakan salah 

satu gangguan dalam hubungan kelekatan 

(Vaughn & Bost, 2016). Perceraian dapat 

memberikan persepi mengenai terbatasnya 

akses kepada figure kelekatan (attachment 

figure). Jelas bahwa perpisahan dan 

kehilangan memang menyakitkan dan 

menyedihkan, dan jika tidak terselesaikan 

mungkin akan meninggalkan sekuel emosi 

yang berkelanjutan (Prior & Glaser, 2006). 

Bowlby (Ainsworth et al., 2015) 

menekankan pentingnya ketika peristiwa 

yang menakutkan muncul untuk bersama 

dengan orang yang dipercaya. Figur 

kelekatan adalah orang yang paling dapat 

dipercaya. Ketakutan untuk berpisah dengan 

figur kelekatan, tetapi "perpisahan" tidak 

bisa didefinisikan secara sederhana dengan 

ketidakhadiran figur. Hal yang paling 

penting adalah ketersediaan (availability) 
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dari figur. Yaitu ketika figur dinilai tidak 

dapat dijangkau dan tidak responsif maka 

distress karena perpisahan (kedukaan) akan 

muncul, dan antisipasi dari kejadian 

semacam ini meningkatkan kecemasan. 

Anak yang mulai tumbuh dewasa dapat 

meningkatkan periode perpisahan dengan 

figur kelekatan tanpa distress. Peningkatan 

kemampuan kognitif mampu membuat anak 

memahami keadaan perpisahan, dan 

memiliki harapan bahwa figur kelekatan 

akan segera kembali, walaupun beberapa 

perpisahan yang traumatik membuat mereka 

meragukan bahwa figur kelekatan akan 

kembali (Ainsworth et al., 2015).  

Bowlby mencatat bahwa perasaan aman 

didapatkan dengan menjaga kelekatan 

dengan pengasuh yang mudah dijangkau dan 

responsif. Dengan memelihara ikatan 

kelekatan maka individu dapat memiliki 

persepsi terhadap kepercayaan pada 

ketersediaan dan responsifitas dari figure 

kelekatan (Vaughn & Bost, 2016).  

 

FASE PADA PERPISAHAN 

Emosi yang berbeda menyertai 

penilaian anak yang mengubah ketersediaan 

orang tua dan memainkan peran sentral 

dalam mengatur respons perilaku anak. 

Pemisahan distress dihasilkan dari penilaian 

bahwa orang tua tidak dapat dijangkau. 

Ancaman yang dirasakan terhadap 

aksesibilitas orang tua ini mengaktifkan 

sistem keterikatan (attachment system) dan 

memotivasi seorang anak untuk membangun 

kembali kontak dengan figur kelekatan 

(Vaughn & Bost, 2016).  

Robertson dan Bowbly (1973) 

mengidentifikasi tiga fase yang dialami 

individu dalam menghadapi perpisahan 

yaitu protes (protest), keputusasaan 

(despair), dan pelepasan (detachment). 

Bukti lebih lanjut untuk fase perpisahan 

berasal dari deskripsi yang diberikan oleh 

Heinicke dan Westheimer (1966).  

Fase pertama adalah protes (protest) 

yang muncul mulai saat orangtua bersiap 

untuk berpisah. Selama fase ini, emosi 

dominan yang muncul adalah ketakutan, 

kemarahan, dan distress. Reaksi emosional 

yang menyertai penilaian terhadap ancaman 

termasuk didalamnya adalah ketakutan dan 

kemarahan (Vaughn & Bost, 2016). Setelah 

perpisahan terjadi maka muncul kesedihan 

(pada anak-anak biasanya termanifestasikan 

dengan menangis), ketakutan, dan 

kemarahan. Mereka berusaha untuk 

menjangkau figur kelekatan (Bowlby, 

1973).  

Fase kedua adalah keputusasaan 

(despair), ditandai dengan perilaku 

meningkatnya keputusasaan terhadap 

kembalinya figur kelekatan (attachment 

figure). Bowbly (1973) menginterpretasikan 

fase ini mirip dengan kedukaan mendalam, 

ketika anak menginterpretasikan perpisahan 

sebagai kehilangan dari figur kelakatan 

(Vaughn & Bost, 2016). 

Mengurangi aktivitas dan menarik diri 

merupakan salah satu dari tanda tahap ini. 

Kesedihan yang disertai dengan menarik 

diri. Salah satu tanda dalam tahap ini adalah 

menarik diri dan mengurangi aktivitas. Pada 

anak-anak mereka menolak untuk 

ditenangkan atau didekati oleh orang lain 

(Bowlby, 1973).  

Perubahan aktif anak terhadap 

lingkungan menandai fase akhir, pelepasan 

(detachment). Sebagai salah satu usaha awal 

untuk membangun kembali kontak yang 

gagal dan harapan anak terhadap bersatu 

kembali (reuni) dikecewakan, dia menilai 

kembali situasi, ketakutan dan usaha-usaha 

kemarahan untuk menyatukan kembali 

justru membawa pada kesedihan. 

Keputusasaan menyertai pengakuan bahwa 

protes tidak akan berhasil dalam 

membangun kembali kontak dengan orang 

tua (Vaughn & Bost, 2016).  

Pada fase terakhir, anak tidak lagi 

menolak pengasuh alternatif, dan beberapa 

anak bahkan menunjukan kebahagiaan dan 

kehilangan ketika ditinggalkan. Anak sudah 

mulai untuk mencari respon yang 

meyakinkan dan penuh kasih sayang dari 

orang lain (Bowlby, 1973). Keputusasaan 

yang berkepanjangan dan kegagalan untuk 
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membangun kembali kontak, meninggalkan 

anak dalam keadaan yang tidak tertahankan, 

anak tersebut mungkin berusaha 

mengurangi rasa sakit ini dengan secara 

defensif tidak termasuk pemikiran, 

perasaan, dan kenangan tentang orang tua 

yang tidak hadir. Pelepasan bertahan 

(defensive detachment) menjadi satu-

satunya alat yang tersedia untuk mengatasi 

tekanan berat yang dialami anak (Vaughn & 

Bost, 2016). Rheingold and Eckerman 

(Ainsworth et al., 2015) menggunakan 

terminologi “detachment” mengacu pada 

kesediaan anak untuk berpisah dari ibunya 

untuk memasuki dan menjelajahi ruang yang 

tidak. 

 

BIBLIOTHERAPI DAN BUKU 

BANTUAN DIRI 

Biblioterapi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu buku (biblio) dan terapi (therapeia), 

dan telah digunakan sebagai metode 

terapeutik sejak Yunani kuno ketika pintu 

perpustakaan di Thebes dibaca "Tempat 

Penyembuhan Jiwa" (Pardeck, 1998). 

Menurut Orton (Campbell & Smith, 2003) 

tujuan biblioterapi dari waktu ke waktu 

adalah untuk (a) memberikan informasi, (b) 

menghasilkan wawasan, (c) merangsang 

diskusi, (d) menciptakan kesadaran akan 

masalah orang lain, (e) memberikan solusi 

terhadap masalah, dan (f) memecahkan 

masalah masalah setelah terminasi. Tujuan 

ini merupakan hasil yang diinginkan 

psikoterapi dengan metode apapun; Namun, 

self-help program secara historis tidak 

dipandang sebagai pengobatan psikologis 

yang sah. Biblioterapi adalah penggunaan 

buku dalam konseling untuk mendukung 

perubahan pada diri klien (Campbell & 

Smith, 2003). 

Buku bantuan diri memiliki peranan 

penting terhadap materi yang digunakan di 

biblioterapi (Norcross, 2000). Lebih dari 

60% konselor Kanada mengungkapkan 

bahwa mereka sering menggunakan buku-

bantuan diri (psychological well-being) 

dengan klien mereka (Adams & Pitre, 2000). 

Keuntungan dari penggunaan intervensi 

berbasis bantuan diri adalah tidak terdapat 

perbedaan signifikan ditemukan antara akhir 

treatment dan tindak lanjut, data 

menyebutkan bahwa menggunakan 

intervensi bantuan diri secara umum dapat 

menjaga peningkatan dari treatment; 

besarnya efek dari treatment bantuan diri 

sama besar dengan intervensi yang 

didampingi oleh terapis; secara umum 

dampak dari penggunaan intervensi bantuan 

diri yaitu sebesar 0.76 (sangat kuat) setelah 

treatment (posttreatrment) dan 0.53 pada 

tindak lanjut (Gould & Clum, 1993). 

Bergsma (2008) menjelaskan buku 

bantuan diri (psychological well-being) 

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

untuk membantu atau memperbaiki diri 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Membantu 

diri sendiri merupakan bentuk mengatasi 

masalah pribadi atau emosional seseorang 

tanpa bantuan dari tenaga profesional. Buku 

bantuan diri (psychological well-being) 

menyediakan catatan fenomenologis tentang 

gangguan perilaku dalam istilah sehari-hari, 

meningkatkan identifikasi dan empati, 

menghasilkan harapan dan wawasan, 

memberikan nasehat dan teknik yang jelas, 

menjelaskan strategi perawatan (treatment), 

dan merangkum temuan penelitian 

(Norcross, 2000; Pardeck, 1998). 

 Terdapat bukti bahwa membaca buku 

bantuan diri (psychological well-being) 

dengan masalah yang spesifik cenderung 

sangat membantu untuk orang-orang dengan 

masalah tertentu (Bergsma, 2008). 

Penelitian menunjukkan bahwa sifat 

alami dari bacaan biblioterapeutik (yaitu, 

bacaan dan penarikan yang terarah), 

karakteristik relasional (yaitu, kemiripan 

karakter dengan pengalaman klien), dan 

pembawaan karakteri (yaitu, perendaman 

dan pelarian) adalah salah satu manfaat 

utama intervensi biblioterapi (Cohen, 1993). 

Penelitian terbaru yang dilakukan mengenai 

kegunaan buku bantuan diri (psychological 

well-being) menunjukkan bahwa mereka 

dapat meningkatkan kualitas terapi 

kognitif/perilaku. Misalnya, keuntungan 

dari biblioterapi kognitif yaitu kemudahan 
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akses dan memberikan perawatan 

pendorong dengan membaca ulang buku 

tersebut, dengan 48% partisipan mengaku 

melakukan hal tersebut (Jamison & Scogin, 

1995). 

 Selain itu, buku bantuan diri 

(psychological well-being) memiliki 

korelasi positif dengan beberapa topik 

tertentu diantaranya adalah topik keluarga 

berkorelasi positif, intimimasi berkorelasi 

sangat positif, kesehatan jiwa berkorelasi 

sangat positif (Bergsma, 2008). 

Campbell dan Smith (2003) 

mengemukakan Beberapa jenis hal yang 

perlu dipertimbangkan ketika akan memilih 

buku untuk bibiloterapi maka terdapat tiga 

hal yang perlu dipertimbangkan yaitu 

adjunctive versus integrative, nonfiction 

versus fiction, dan clinical use versus 

support/informational use. 

METODOLOGI  

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) dengan menggunakan 

model ADDIE. Penelitian dilakukan hanya 

sampai pada tahap analisis, desain, dan 

pengembangan, tanpa melakukan tahap 

implementasi dan evaluasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik SMA yang 

orangtuanya bercerai di DKI Jakarta. 

Sedangkan sampel yang digunakan adalah 

27 peserta didik yang orangtuanya bercerai 

tingkat SMA di DKI Jakarta dan 2 orang 

guru bimbingan dan konseling.  

Teknik atau cara pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

(a) menyebarkan angket memalui google 

formulir dengan kriteria responden peserta 

didik SMA di Jakarta yang orangtuanya 

bercerai untuk asesmen kebutuhan, (b) 

melakukan wawancara dengan lima orang 

responden yang telah mengisi angket pada 

google formulir berkaitan dengan gambaran 

permasalahan secara lebih dalam dan 

masukan untuk pengembangan buku 

bantuan diri (c) melakukan wawancara 

dengan dua orang guru bimbingan dan 

konseling untuk mengggali informasi 

mengenai gambaran masalah anak yang 

orangtuanya bercerai serta teknik yang 

biasanya digunakan untuk menanganai 

mereka (d) menyebarkan angket evaluasi 

atau penilaian produk media buku bantuan 

diri untuk membantu remaja yang 

orangtuanya bercerai memelihara ikatan 

kelekatan paca perceraian kepada ahli medi, 

ahli materi, peserta didik, dan guru 

bimbingan dan konseling untuk mengetahui 

kelayakan produk yang sudah 

dikembangkan oleh peneliti. 

HASIL PENELITIAN  

Analisis. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang peneliti lakukan 

didapatkan hasil sebagai berikut : (1) 

perceraian merupakan sebuah peristiwa 

yang dapat mengancam keamanan remaja. 

Perasaan aman dan tidak aman memberikan 

persepsi mengenai ketersediaan dan 

responsifitas figur kelekatan, (2) reaksi 

emosi dan perilaku yang muncul beragam 

yang merupakan cara untuk menjangkau 

figur kelekatan. Diantaranya adalah 

perasaan sedih, marah,kecewa,benci,malu, 

bahkan iri dan cemburu pada teman dengan 

keluarga yang tidak bercerai. Selain itu juga 

berpengaruh terhadap berbagai aspek 

kehidupan anak baik sosial, akademik, 

maupun pribadi, (3) responden juga tertarik 

dengan buku bantuan diri dan memiliki 

masukan (input) terhadap desain media.  

Desain. Pada tahap ini, peneliti 

menyusun tujuan yang ingin dicapai dan 

membuat konten (isi) yang akan dimasukan 

ke dalam buku bantuan diri. Adapun yang 

dilakukan adalah melakukan inventarisasi 

tugas, menyebutkan tujuan kinerja, serta 

menghasilan strategi pengujian. 

Pengembangan. Tahap ini peneliti 

melakukan pengembangan media. Adapaun 

hal yang dilakukan adalah menghasilkan 

konten, memilih atau mengembangkan 

media pendukung, mengembangkan 

petunjuk penggunaan produk, serta 

melakukan evaluasi formatif. Buku bantuan 

diri terdiri dari 226 halaman yang terbagi 

menjadi tujuh bagian (chapter).  
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Penilaian terhadap buku bantuan diri ini 

dilakukan oleh ahli media oleh dosen 

teknologi pendidikan. Penilaian ahli materi 

oleh dosen bimbingan dan konseling. 

Penilaian pesserta didik kepada sepuluh 

orang, serta dua orang guru bimbingan dan 

konseling.  

. Berdasarkan rumus perhitungan nilai 

rata-rata pada evaluasi formatif, maka 

didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Hasil evaluasi formatif  

Kesimpulan dari hasil penilaian yang 

dilakukan oleh uji ahli media menunjukkan 

persentase sebesar 93,26 % yang berarti 

video tutorial penulisan lamaran kerja ini 

termasuk dalam kategori sangat baik dan 

berada pada kriteria layak. 

Kesimpulan dari hasil penilaian yang 

dilakukan oleh uji ahli materi menunjukkan 

persentase sebesar 93,75% yang berarti 

video tutorial penulisan lamaran kerja ini 

termasuk dalam kategori sangat baik dan 

berada pada kriteria sangat layak. 

Kesimpulan hasil penilaian dari uji coba 

peserta didik menunjukkan persentase 

sebanyak 91.77% yang berarti video tutorial 

penulisan lamaran kerja ini termasuk dalam 

kategori sangat baik dan berada pada kriteria 

sangat layak. 

Kesimpulan hasil penilaian guru 

bimbingan dan konseling menunjukkan 

persentase sebanyak 92.04% yang berarti 

video tutorial penulisan lamaran kerja ini 

termasuk dalam kategori sangat baik dan 

berada pada kriteria sangat layak. 

Peneliti menyadari bahwa dalam 

penelitian ini masih terdapat beberapa 

keterbatasan, antara lain : (1) bagian-bagian 

(Chapters) pada konten buku bantuan diri 

yang dikembangkan hanya membuat orang 

menyadari mengenai isu perceraian dan 

kelekatan yang bukan merupakan suatu 

urutan intervensi, (2) pada setiap bagian 

(chapter) hanya membantu peserta didik 

mengenali isu mengenai dirinya dengan 

istilah tertentu yang berkaitan dengan 

perceraian, (3) pada bagian pertama 

mengenai pandangan terhadap perceraian, 

bagian kedua mengenai terlibat dengan 

perasaan diri, bagian ketiga mengenai 

identifikasi dampak perceraian, bagian 

keempat mengenai mengekspresikan 

perasaan kepada orangtua, bagian kelima 

mengenai harapan yang aman, bagian 

keenam mengenai cara membuka jalur 

komunikasi dengan orangtua, pada bagian 

ketujuh mengenai refleksi diri terhadap 

perubahan yang didapatkan selama 

mengerjakan buku bantuan diri, (4) 

pengembangan media dibatasi sampai tahap 

pengembangan sehingga penilaian terhadap 

buku masih terbatas dan belum teruji 

keefektifannya secara lebih luas, (5) uji 

terbatas hanya 10 orang peserta didik dan 

dua orang guru BK, (6) pada penelitian ini, 

peneliti tidak melakukan uji coba pilot test, 

hal ini dikarenakan pilot test pada buku 

bantuan diri membutuhkan waktu yang 

cukup panjang. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan tentang media buku bantuan 

diri memelihara ikatan kelekatan, dapat 

disimpulkan bahwa buku bantuan diri 

merupakan media yang dapat dikembangkan 

dalam memberikan bantuan terkait 

pemeliharaan ikatan kelekatan pasca 

perceraian. Pengembangan media buku 

bantuan diri untuk pengambilan memelihara 

ikatan kelekatan bagi peserta didik di DKI 

Jakarta telah memiliki komponen yang 

sangat baik. 

Penelitian ini dilakukan dengan model 

Research and Development (Rnd) yang 

berbasis pada pengembangan dengan 

menggunakan metode ADDIE. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya melakukan tiga 

tahap yaitu analisis, desain dan 
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pengembangan. Hal tersebut dikarenakan 

adanya keterbatasan waktu. Spesifikasi pada 

media ini dilengkapi dengan isi materi, 

ilustrasi gambar, font tulisan yang dapat 

menunjang penyampaian informasi melalui 

media ini. 

Evaluasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah evaluasi formatif, yang 

dilakukan oleh ahli media, ahli konten, 

peserta didik dan guru bimbingan dan 

konseling. Berdasarkan evaluasi tersebut, 

menunjukkan bahwa tingkat validasi media 

93.26%, tingkat validasi konten mencapai 

93.75%, hasil uji coba peserta didik 91.77%, 

dan penilaian guru BK yaitu 92.04% 

Saran. (1) dapat dilakukan penelitian 

lanjutan dapat yaitu menguji keefektifan 

buku bantuan diri yang telah dikembangkan, 

(2) Penelitian dapat dikembangkan pada 

tahap ADDIE selanjutnya yaitu 

implementasi dan evaluasi, (3) dalam 

pembuatan buku bantuan diri menggunakan 

intervensi yang secara teori dapat mengatasi 

isu perceraian, (4) setiap bagian (chapter) 

buku bantuan diri yang dikembangkan 

didasarkan pada urutan intervensi yang 

berkaitan dengan teori, (5) guru BK dapat 

memanfaatkan buku ini sebagai salah satu 

media untuk membantu peserta didik secara 

individual maupun kelompok dalam 

biblioterapi. 
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PENGEMBANGAN VIDEO TUTORIAL MENGENAI “STRATEGI PROBLEM 

FOCUSED COPING PADA STRES AKADEMIK DALAM MENGHADAPI 

UJIAN” UNTUK PESERTA DIDIK KELAS X SMA LABSCHOOL 

RAWAMANGUN JAKARTA 
 

Wirda Hanim1  

Janatan Nisa2  

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis video 

tutorial mengenai strategi problem focused coping pada stres akademik dalam 

menghadapi ujian. Metode penelitian yang digunakan adalah riset dan 

pengembangan. Prosedur pengembangan media dilakukan melalui: (1) Tahap studi 

pendahuluan, mencakup studi literatur dan studi lapangan. (2) Tahap 

pengembangan, merancang media dalam tiga bagian, diantaranya menyusun materi, 

membuat naskah dan menyiapkan storyboard, pembuatan dan editing video. Hasil 

penelitian ini adalah: (1) Produk berupa DVD berdurasi 18 menit dengan ukuran 2 

Gb. (2) Desain video tutorial yang memuat lima teknik strategi problem focused 

coping pada stres akademik dalam menghadapi ujian (3). Evaluasi formatif yang 

dilakukan oleh ahli media dan ahli materi menghasilkan persentase masing-masing 

sebesar 90.90% dan 93.18%. Hasil uji coba terbatas pada 10 peserta didik 

menghasilkan persentase sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa video tutorial 

yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak. 

Kata Kunci: video tutorial, stres akademik, menghadapi ujian, problem focused 

coping 

Abstract 
The objective of this studies to result a learning media thought video tutorial about 

problem focused coping strategies on academic stress in facing the exam. The 

research method used is research and development. The procedure for developing 

the media passed through: (1) Preliminary study phase includes literature and field 

studies. (2) Development stage, designing media in three parts, including compile 

material, make a script and preparing storyboards, shooting and editing video. 

Results: (1) a DVD which 18 minutes in length and 2GB in size. (2) Design video 

tutorial which includes five strategies about problem focused coping in academic 

stress in facing the exam. (3) Formative evaluation by media expert and material 

expert generates a percentage of 90.90% and 93.18% respectively. The result of 

limited trial towards 10 students generate a percentage of 88%. These results 

indicate that the video tutorial that has been developed are included in the very 

decent category.  
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Keywords: Video Tutorial, Academic Stress, Facing Exams, Problem Focused 

Coping. 

PENDAHULUAN 

Stres merupakan kondisi yang menekan 

keadaan psikis seseorang dalam mencapai 

sesuatu tetapi terdapat batasan atau 

penghalang di dalamnya (Robbins, 2001). 

Salah satu kelompok umur yang rentan 

terhadap kejadian stres adalah golongan 

remaja, dimulai ketika anak berada pada 

rentang usia 10 sampai 19 tahun (World 

Health Organization, 2004). Sedangkan 

masa remaja menurut Hurlock (2006), 

berawal dari usia 13 tahun dan berakhir pada 

usia 17 atau 18 tahun. Hal ini dikarenakan 

pada masa remaja terjadi perubahan fisik, 

perubahan mental, perubahan emosional, 

dan perubahan sosial yang biasanya terjadi 

pada masa anak-anak menuju dewasa. 

Selain itu, masa remaja juga disebut pula 

masa peralihan dari tahap perkembangan 

yang satu ke tahap berikutnya (Hurlock, 

2006), sehingga dengan banyaknya 

perubahan yang terjadi pada masa remaja 

inilah yang seringkali menimbulkan 

permasalahan dan kemudian menyebabkan 

stres lebih mudah terjadi. Bapak Psikologi 

Remaja yaitu Stanley Hall pada abad ke-20 

menjelaskan pula bahwa masa remaja 

dikenal juga dengan masa strom and stress 

(Santrock, 2003). 

Pada remaja dengan rentang usia 16 

sampai dengan 18 tahun pada umumnya 

tengah berada pada tingkat sekolah 

menengah atas yang memiliki kewajiban 

untuk belajar secara formal di sekolah. 

Termasuk di dalamnya adalah peserta didik 

kelas X mengalami masa peralihan antara 

jenjang sekolah menengah pertama menuju 

sekolah menengah atas, dengan perbedaan 

tingkat beban belajar dan tuntutan yang 

diterima oleh mereka. Hal ini sejalan dengan 

Standar Kompetensi Kemandirian Peserta 

Didik (SKKPD) di jenjang Sekolah 

Menegah Atas (SMA) dimana peserta didik 

diharapkan mampu untuk memiliki 

kematangan intelektual dalam memperoleh 

pemahaman serta pengetahuan mengenai 

tugas perkembangan dan beberapa aspek 

yang harus dikuasai dalam mempelajari 

teknik pengambilan keputusan dan 

kemampuan dalam memecahkan suatu 

masalah secara objektif.  

Menurut LaRue dan Herman (2008), 

stresor utama yang sering terjadi pada 

remaja adalah lingkungan sekolah dimana 

sebagian besar sumber stres pada peserta 

didik di lingkungan sekolah berawal dari 

masalah akademik (Elias, Ping, & Abdullah, 

2011), sehingga sering disebut stres 

akademik. 

Dampak yang ditimbulkan stres 

akademik pada peserta didik adalah berupa 

menurunnya motivasi belajar, kompetensi 

yang dimiliki tidak berkembang, tidak 

terpenuhi standar kelulusan yang ditetapkan 

oleh sekolah maupun pemerintah yang pada 

akhirnya dapat menurunkan kualitas 

pendidikan. Selain itu, stres dapat 

memunculkan perilaku maladaptif bagi 

peserta didik dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. Dampak stres dari segi fisik, peserta 

didik dapat mudah terserang berbagai 

penyakit. Nurdini (2009), perwujudan dari 

stres akademik antara lain adalah peserta 

didik malas mengerjakan tugas, sering bolos 

sekolah dengan berbagai alasan dan 

mencontek atau mencari jalan pintas dalam 

mengerjakan tugas. Gejala stres akademik 

lain yang muncul seperti: prestasi menurun, 

mabal, cemas/gelisah ketika menghadapi 

ujian dan tugas yang banyak, sulit 

berkonsentrasi, menangis ketika tidak 

sanggup mengerjakan tugas/soal, suka 

berbohong, mencontek, takut menghadapi 

guru tertentu, takut terhadap mata pelajaran 

tertentu dan lain-lain. 

Permasalahan di atas tentu menuntut 

suatu penyelesaian agar tidak menjadi beban 

yang dapat mengganggu perkembangan 

selanjutnya (Hurlock, 2006). Salah satu 

metode untuk mengelola stres akademik 

adalah menggunakan strategi coping. 

Menurut Lazarus dan Folkman (Taylor, 

2003) coping adalah kemampuan individu 

dalam memproses atau mengelola tuntutan 
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yang ada, baik secara internal maupun 

eksternal. Sedangkan Nasir dan Muhith 

(2011) berpendapat bahwa strategi coping 

digunakan baik secara kognitif ataupun 

perilaku dalam menyelesaikan masalah, 

mengatasi perubahan yang terjadi, dan 

menghadapi ancaman.  

Menurut Lazarus (Sarafino & Smith, 

2014) bahwa coping yang digunakan untuk 

mengelola stres adalah teknik problem 

focused coping, yakni menggunakan strategi 

kognitif dalam menyelesaikan masalah. 

Strategi ini dapat digunakan pada stres 

akademik tingkat menengah atau sedang. 

Dalam penelitian yang dilakukan Utomo 

(2008) terdapat hubungan antara teknik 

problem focused coping dengan stres tingkat 

tinggi dan sedang. Strategi problem focused 

coping membantu peserta didik dalam 

mengelola stres akademik secara langsung. 

Oleh karena itu, apabila peserta didik 

mendapatkan informasi mengenai strategi 

problem focused coping maka peserta didik 

dapat mencegah stres akademik agar tidak 

meningkat ke tahap yang lebih tinggi. 

Stresor dapat dikurangi menggunakan 

strategi problem focused coping dengan cara 

menghadapi dan berusaha memecahkan 

masalah dengan melakukan tindakan atau 

mempelajari keterampilan tertentu dalam 

mengelola stres (Smet, 1994). 

Penyampaian informasi yang tepat 

kepada peserta didik akan memudahkan 

peserta didik menyerap informasi dan 

mengelola informasi yang diterima. 

Menurut Djamarah & Zain (2006), media 

merupakan alat bantu yang berfungsi 

sebagai perantara dalam proses belajar, yang 

dapat menjelaskan materi secara sederhana 

dan mudah dipahami, serta dapat mewakili 

kata-kata yang kurang mampu diucapkan 

oleh guru. Oleh karena itu, pemilihan media 

juga perlu diperhatikan terutama oleh guru 

BK dalam memberikan informasi dan 

melakukan bimbingan klasikal di kelas. 

Media yang dipilih disesuaikan dengan 

informasi yang akan diberikan dan dibuat 

semenarik mungkin untuk selanjutnya dapat 

digunakan oleh peserta didik secara mandiri. 

Salah satu media yang sesuai untuk 

membantu permasalahan peserta didik 

adalah media video tutorial. Video tutorial 

adalah rangkaian gambar hidup yang 

ditayangkan oleh seorang pengajar yang 

berisi pesan-pesan pembelajaran untuk 

membantu pemahaman terhadap suatu 

materi pembelajaran sebagai bimbingan atau 

bahan pengajaran tambahan untuk peserta 

didik (Havizhah, 2014). 

Video tutorial memiliki keunggulan 

dalam memperlihatkan suatu proses, antara 

lain adalah: (1) video tutorial yang merekam 

kegiatan motorik memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk mengamati dan 

mengevaluasi, (2) media video tutorial juga 

dapat meningkatkan kompetensi 

interpersonal dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendiskusikan informasi yang telah 

disampaikan dalam video, dan (3) video 

tutorial mampu menampilkan prosesnya 

secara bertahap (Fakhrezi, 2015). 

Pemilihan media video tutorial ini dirasa 

tepat dalam menyampaikan informasi 

mengenai strategi problem focused coping, 

dikarenakan di dalam video tutorial 

umumnya berisikan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan atau menyampaikan cara-

cara yang akan dilakukan. Dengan 

komponen video tutorial yang mengandung 

audio dan visual memungkinkan peserta 

didik memperoleh gambaran secara jelas 

dari setiap tahapan yang harus dilakukan dan 

akan memudahkan peserta didik dalam 

mengaplikasikan cara-cara di dalam strategi 

problem focused coping pada stres akademik 

tersebut. Thornhill (2002) menyatakan 

bahwa video tutorial mampu membantu 

peserta didik dalam memvisualisasikan 

proses atau melihat sesuatu berproses, 

bergerak dan bekerja. Anderson (1987) juga 

menyatakan kelebihan video tutorial yang 

dapat menunjukkan kembali gerakan 

tertentu (disertai suara ataupun tidak). 

Penggunaan video tutorial membuat 

informasi dapat disajikan secara serentak 

pada waktu yang sama di lokasi yang 

berbeda, dengan jumlah penonton atau 

peserta yang tak terbatas, dengan cara 
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menempatkan monitor di setiap kelas, 

sehingga dengan video tersebut diharapkan 

peserta didik dapat belajar secara mandiri. 

Berdasarkan wawancara peneliti kepada 

guru BK dan juga studi pendahuluan 

terhadap 150 peserta didik kelas X SMA 

Labschool Rawamangun Jakarta sebelum 

penelitian dimulai, diperoleh data-data 

sebagai berikut: 

a. Gejala stres akademik: Sebanyak 76% 

peserta didik kelas X di SMA Labschool 

Rawamangun Jakarta menunjukkan 

gejala stres akademik kategori sedang. 

Sebanyak 16% menunjukkan kategori 

tinggi dan 8% menunjukkan kategori 

rendah.  

b. Strategi Problem Focused Coping: Hasil 

studi pendahuluan pada peserta didik 

kelas X di SMA Labschool 

Rawamangun Jakarta diperoleh data 

bahwa peserta didik belum 

mendapatkan informasi mengenai 

strategi problem focused coping dalam 

mengelola stres akademik, dengan 

rincian data sebagai berikut: 1) 51,8% 

peserta didik tidak mengetahui langkah 

menghadapi ujian secara aktif, 2) 54,5% 

peserta didik tidak mengetahui 

perencanaan mengenai cara yang harus 

dilakukan untuk mengelola stres 

akademik dalam menghadapi ujian, 3) 

68,2% peserta didik tidak mengetahui 

pembuatan strategi yang akan 

digunakan untuk mengelola stres 

akademik dalam menghadapi ujian, 4) 

40,9% peserta didik tidak mengetahui 

cara untuk membatasi kegiatan yang 

terlalu berlebihan, 5) 34,5% peserta 

didik tidak memahami situasi yang tepat 

untuk mempelajari materi ujian, 6) 

45,5% peserta didik tidak mengetahui 

prioritas dalam mengatur kegiatan yang 

akan mengganggu belajar untuk ujian, 

7) 47,3% peserta didik tidak mengetahui 

cara apabila merasa kesulitan dalam 

memahami materi ujian, 8) 75,5% 

peserta didik tidak mengetahui cara-cara 

strategi dalam menangani stres yang 

berfokus untuk mengurangi stres 

akademik terutama ketika akan 

menghadapi ujian, 9) 65,5% peserta 

didik tidak mengetahui cara 

mengendalikan perilaku dalam 

merespon gangguan yang akan 

mempengaruhi konsentrasi belajar 

ketika sedang mempelajari materi ujian, 

dan 10) 78,2% peserta didik mengetahui 

jika ujian menjadi sumber dari stres 

akademik yang dirasakan di sekolah. 

c. Media Video Tutorial: Berdasarkan 

hasil studi pendahuluan diperoleh data 

sebagai berikut: sebanyak 89% peserta 

didik merasa tertarik dengan 

penggunaan media video tutorial 

sebagai media penyampaian informasi 

yang lebih mudah dipahami dan 

menarik, 96% peserta didik sudah 

mengetahui bentuk video tutorial, 85% 

peserta didik menyatakan bahwa media 

pembelajaran menggunakan video 

tutorial lebih menarik, dan 85% peserta 

didik membutuhkan video tutorial 

mengenai strategi problem focused 

coping pada stres akademik 

Implementasi strategi problem focused 

coping menurut Carver, Scheier, dan 

Weintraub (1989), strategi problem focused 

coping dapat diimplementasikan dengan 

cara sebagai berikut: 

Menghadapi masalah secara aktif, 

adalah mengambil tindakan tambahan untuk 

mencoba menyingkirkan masalah, 

memusatkan upaya untuk melakukan 

sesuatu, melakukan apa yang harus 

dilakukan secara bertahap, dan mengambil 

tindakan langsung untuk mengatasi masalah 

tersebut. Cara yang dapat dilakukan peserta 

didik seperti a). organisasikan bahan-bahan 

materi pelajaran. b). susun sesuai dengan 

materi yang diujikan terlebih dahulu c). 

petakan atau persiapkan catatan, 

sempurnakan, dan menandai hal-hal yang 

dianggap penting (Pandang, 2010). 

Perencanaan, adalah mencoba membuat 

strategi tentang apa yang harus dilakukan, 

membuat rencana aksi, berpikir tentang 

langkah yang harus diambil, dan berpikir 

cara agar dapat menangani masalah dengan 

lebih baik. Cara yang dapat dilakukan 
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peserta didik seperti a). membuat 

rangkuman secara singkat agar 

memudahkan peserta didik dalam proses 

mengingat materi. Gunakan ikon atau 

simbol agar lebih mudah (Pandang, 2010). 

b). membuat jadwal belajar yang tepat, 

efektif, dan efisien (Aryani, 2016). 

Penekanan kegiatan lain, adalah 

mengesampingkan kegiatan lain untuk 

berkonsentrasi pada masalah, fokus 

menangani masalah dan jika perlu abaikan 

hal lainnya, menjaga diri agar tidak 

terganggu oleh pikiran atau kegiatan lain, 

dan berusaha mencegah hal-hal lain yang 

mengganggu upaya individu dalam 

menghadapi masalah tersebut. Cara yang 

dapat dilakukan peserta didik seperti a). 

aturlah waktu sebaik-baiknya secara 

proporsional, seperti membuat tabel 

prioritas untuk mengatur kegiatan. b). 

melakukan kegiatan dengan dibatasi waktu 

c). mengurangi kegiatan, karena apabila 

terlalu banyak kegiatan maka badan akan 

mudah lelah dan kemampuan otak untuk 

berfikir menjadi berkurang (Aryani, 2016). 

Pengendalian perilaku, adalah latihan 

memaksakan diri untuk menunggu waktu 

yang tepat untuk melakukan sesuatu, 

menahan diri untuk tidak melakukan apa pun 

sampai situasinya memungkinkan, 

memastikan untuk tidak memperburuk 

masalah dengan bertindak terlalu cepat, dan 

menahan diri dari melakukan sesuatu terlalu 

cepat. Cara yang dapat dilakukan peserta 

didik seperti a). menahan diri dari gangguan 

yang akan mengganggu konsentrasi belajar. 

b) fokus dan tidak terpengaruh dengan 

gangguan yang datang. c) sebaiknya setiap 

40 menit waktu belajar, diselingi istirahat 

minimal 15 menit yang diisi dengan kegiatan 

ringan seperti mendengarkan musik, melihat 

pemandangan, atau hanya berjalan-jalan di 

sekitar lingkungan sejenak (Aryani, 2016). 

Mencari dukungan sosial, adalah 

bertanya kepada orang-orang yang memiliki 

pengalaman serupa, mencoba untuk 

mendapatkan saran dari seseorang mengenai 

hal yang harus dilakukan, berbicara dengan 

seseorang untuk mencari tahu lebih banyak 

tentang situasinya, dan berbicara dengan 

seseorang yang bisa melakukan sesuatu 

yang nyata berkaitan dengan masalahnya. 

Cara yang dapat dilakukan peserta didik 

seperti a). Mengulang kembali materi 

maupun ringkasan yang sudah dibuat. b) 

Banyak berdiskusi mengenai materi 

pelajaran yang akan diujikan dengan guru 

dan teman kelas. Membentuk kelompok 

belajar sebelum menghadapi ujian 

(sebaiknya jumlahnya antara 4-5 orang) 

karena bagi sebagian peserta didik ada yang 

mengalami kesulitan jika harus belajar 

sendiri, dimana setiap peserta didik 

memiliki materi yang berbeda kemudian 

berdiskusi diantara peserta didik sehingga 

diharapkan materi tersebut dapat lebih 

mudah dipahami (Pandang, 2010). 

Berdasarkan paparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi strategi 

problem focused coping menjadikan peserta 

didik dapat membuat perencanaan sekaligus 

tindak lanjutnya, serta dapat menghadapi 

kemungkinan apapun agar tujuannya 

tercapai. Selain itu, peserta didik akan 

mengetahui informasi dan menggunakan 

cara-cara implementasi strategi problem 

focused coping untuk mengelola stres 

dengan positif. 

METODOLOGI  

Metode pengembangan menggunakan 

metode Research and Development (R&D) 

dengan model ADDIE. Tahapan dalam 

pengembangan media berupa tahap analisis, 

desain, pengembangan. Penelitian ini 

dilakukan di kelas X SMA Labschool 

Rawamangun Jakarta sebanyak 150 orang 

peserta didik dan waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Maret 2018-Desember 2018. Uji 

coba produk pada penelitian ini melibatkan 

beberapa responden seperti ahli media, ahli 

materi, dan pengguna media sebagai sasaran 

dibuatnya produk. Untuk melihat kelayakan 

produk pengembangan Teknik pengambilan 

data menggunakan angket untuk peserta 

didik dan wawancara dengan guru BK. Uji 

coba dilakukan tidak sesuai tahap karena 

keterbatasan waktu peneliti. Sehingga uji 

coba dilakukan kepada small group, 
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dilaksanakan oleh peneliti, dan tidak sesuai 

RPL. 

HASIL PENELITIAN  

Adapun output dalam pengembangan 

media video tutorial mengenai strategi 

problem focused coping pada stres akademik 

dalam menghadapi ujian ini merujuk pada 

model ADDIE (Branch, 2009), yaitu: 

Pertama, tahap analisis yaitu 

mengidentifikasi penyebab kemungkinan 

terjadinya kesenjangan dengan apa yang 

tampilkan, menentukan tujuan instruksional 

yang akan dicapai, menganalisis 

karakteristik pengguna dan sumber daya 

yang dibutuhkan.kemudian menyusun 

rencana pengembangan produk. 

Kedua, tahap desain yaitu melakukan 

verifikasi produk yang akan dikembangkan 

dan menganalisis instrumen tes yang tepat 

untuk mengevaluasi produk. Pada tahap ini 

peneliti akan melakukan invetarisasi tugas 

yang ingin dicapai melalui media video yang 

dikembangkan, menuliskan tujuan mencapai 

kinerja melalui soal pilihan ganda (PG), 

melakukan strategi pengujian produk yaitu 

merumuskan jawaban yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja tersebut. 

Ketiga, tahap pengembangan 

melakukan pengembangan produk dan 

melakukan validitas pembelajaran yang 

dipilih oleh sumber daya atau kegiatan 

realisasi rancangan. Pada tahap ini peneliti 

akan mengembangkan produk serta 

membuat media pendukung produk akan 

efektif digunakan oleh guru BK kepada 

peserta didik. 

Output pada tahap ini adalah evaluasi 

formatif Berdasarkan hasil uji coba para ahli 

yaitu ahli media, ahli materi. Berdasarkan 

hasil uji coba ahli media diperoleh 

persentase sebesar 90,90% (tabel 1) yang 

termasuk dalam kategori sangat layak dan 

hasil uji coba ahli materi memperoleh 

persentase sebesar 93,81% (tabel 2) yang 

termasuk dalam kategori layak. Uji coba 

kepada kelompok kecil (small group) 

kepada 10 orang peserta didik memperoleh 

persentase sebesar 88% (tabel 3) yang 

termasuk dalam kategori sangat layak. 

Validator ahli media adalah dosen 

Program Studi Teknologi Pendidikan 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta. Berikut adalah hasil validasi 

media: 

No. Indikator 

Rata-rata 

Persentas

e% 

Kriteria 

1. 
Daya 

tarik/opening 

90,90% 
Sangat 

Layak 

2. 
Ketajaman 

gambar 

3. 
Kesesuaian 

gambar 

4. 
Keterbacaan 

tulisan 

5. Ilustrasi cerita 

6. 
Kesesuaian 

setting 

7. Musik   

8.  
Kualitas 

informasi 
  

9. 
Penggunaan 

bahasa 
  

10. 

Kejelasan 

dialog 

(intonasi) 

  

11 Durasi video   

Tabel 1. Hasil Validasi Ahli Media 

  

Validator ahli materi adalah dosen 

Program Studi Bimbingan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta. Berikut hasil validasi materi: 

 

No. Indikator 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

1. Kesesuaian 

materi 

93,81% 
Sangat 

Layak 

2. Kesesuaian 

dengan SKKPD 

3. Kesesuaian topik 

4. Kecukupan 

(sufficiency) 

5. Kesesuaian 

contoh 

6. Kesesuaian 

uraian informasi 

7. Kejelasan contoh   
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8. Kesesuaian 

metode 
  

9. Sistematika 

penyajian 
  

10. Motivasi kepada 

peserta didik 
  

11. Materi sesuai 

karakteristik 

sasaran 

  

Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Materi 

Selain itu, uji coba kepada kelompok 

kecil berjumlah 10 orang peserta didik kelas 

X SMA Labschool Rawamangun Jakarta 

dilakukan untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan kerja berdasarkan materi dalam video 

tutorial mengenai strategi problem focused 

coping pada stres akademik dalam 

menghadapi ujian. Berikut hasil uji coba 

peserta didik: 

Aspek Item 
∑ 

Skor 
% Kriteria 

Pemaham

an 

1 8 

83,75 
Sangat 

Layak 

2 10 

3 7 

4 10 

5 10 

6 10 

7 8 

8 8 

9 7 

10 10 

Tabel 3. Hasil Penilaian Pilot Test Tujuan 

Instruksional 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan 

kepada validator ahli media, validator ahli 

materi, dan peserta didik maka dapat 

disimpulkan dalam grafik sebagai berikut: 

 

Grafik 1. Persentase Penilaian 

 

Berdasarkan hasil evaluasi formatif 

pada tahap pengembangan diatas, maka 

media video tentang pekerjaan di bidang 

perpustakaan, pendidikan dan pelatihan 

dapat dikategorikan layak, namun untuk 

melihat keefektifan penggunaan media 

video tutorial ini perlu dilakukan penelitian 

lanjutan agar dapat digunakan oleh guru BK 

dalam kegiatan bimbingan klasikal.. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan prosedur pengembangan 

dan hasil evaluasi formatif, maka dapat 

disimpulkan bahwa media video tutorial 

mengenai strategi problem focused coping 

pada stres akademik dalam menghadapi 

ujian termasuk dalam kategori sangat layak 

dari segi media, materi/konten. Penilaian 

melalui pilot test membuktikan bahwa 

informasi yang disajikan termasuk dalam 

kategori sangat layak. 
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PENGARUH LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK 

PROBLEM SOLVING UNTUK MENGATASI KONFLIK ANTARA REMAJA 

YANG MEMILIKI INSECURE ATTACHMENT DENGAN ORANG TUA  

 

Susi Fitri1  

Aulia Masturah2  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan konseling kelompok 

dengan teknik problem solving untuk mengatasi konflik antara remaja yang memiliki 

insecure attachment dengan orang tua. Penelitian ini menggunakan Quasi 

Experimental dengan bentuk pretest-posttest Nonequivalent Control Grup Design. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 

penelitian ini adalah 10 peserta didik dengan skor level intensitas konflik yang 

tinggi. Sampel penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 5 orang dalam 

kelompok ekperimen dan 5 orang dalam kelompok kontrol. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah relationship styles questionnaire (RSQ) dan 

issue checklist (IC). Pengujian hipotesis menggunakan teknik Mann Whitney U-

Test. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai Asymp.sig sebesar 0,008. 

Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi α (alpha) 0,05 

yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

konseling kelompok dengan teknik problem solving memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam menurunkan skor intensitas konflik antara remaja yang mengalami 

insecure attachment dengan orang tua. 

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Problem solving, Konflik Orang tua – Remaja, 

Attachment 

Abstract 
This research aims to determine an effect of group counseling with problem solving 

techniques to solve conflicts between adolescent who have insecure attachment with 

parent. This research used Quasi-Experimental research design in the form 

Nonequivalent Control Group Design. Sampling technique used was purposive 

sampling. The sample of this research were ten students who had high level of 

conflict intensity score. The sample of this research devided into two groups, that is 

five students in experimental group dan five students in control group. The 

instrument used in this research were relationship styles questionnaire (RSQ) and 

issue checklist (IC) for selecting members of the group. The hypothesis testing used 

the Mann Whitney U-Test. Hypothesis testing results show that the value Asymp.Sig 

of 0.008. The probability value is less than the significance value α (alpha) of 0.05 

were used in this research. It can be conclude that H0 is rejected and H1 accepted. 

Based on the results of this research concluded that the group counseling with 
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problem solving techniques has significant effect on decreasing score of intensity 

conflict between adolescent who have insecure attachment with parent.  

Keywords: Group Counseling, Problem Solving, Parent-adolescent Conflict, 

Attachment. 

PENDAHULUAN 

Masa remaja adalah masa terjadinya 

banyak perubahan. Salah satu yang 

menonjol selama masa remaja adalah 

membangun diri sebagai makhluk yang 

otonom. Keinginan orang tua untuk 

mengontrol remaja dan keengganan orang 

tua untuk memberikan otonomi secara 

penuh mengakibatkan perilaku yang 

dianggap mengekang bagi remaja (Ningsih, 

2012).  

Dalam penelitian Gunn mengamati 

bahwa konflik meningkat pada masa remaja 

awal, dengan intensitas tertinggi pada 

pertengahan masa remaja. Sementara 

peristiwa konflik setiap harinya meningkat 

dan mejadi lebih intens, namun waktu yang 

dihabiskan remaja dengan orangtua mereka 

menjadi menurun. Sehingga orangtua 

menganggap bahwa masa remaja 

merupakan “tahap paling sulit” dari 

perkembangan remaja-remaja mereka. 

Peraturan mengenai jam malam, pemilihan 

teman, pemilihan baju, dan aturan lainnya 

merupakan salah satu dari terbentuknya 

konflik antara remaja dan orang tua. 

(Meichenbaum, Fabiano, & Fincham, 2002) 

Dalam melihat permasalahan remaja, 

orang tua lebih sering menggunakan 

pandangannya sendiri dibandingkan dengan 

pandangan remaja. Pespektif yang dimiliki 

remaja bertentangan dengan perspektif 

orang tua, dimana pola pikir remaja lebih 

konkret dibandingkan dengan pola pikir 

orang tua (Sillars, Smith, & Koerner, 2010). 

Hal ini terbukti dari hasil studi pendahuluan 

di SMA Bina Dharma, sebanyak 46% 

peserta didik mengalami adu argumen 

dengan orang tua ketika berkonflik. mereka 

seringkali merasa sedih dan kecewa ketika 

orang tua tidak memahami apa yang mereka 

rasakan dan inginkan, hal ini terlihat dengan 

prosentase 75% peserta didik mengatakan 

hal tersebut, dan sebanyak 49% peserta didik 

mengatakan bahwa orang tua merespon 

keinginan-keinginan mereka dengan kritik 

dan rasa marah.  

Selain itu, hubungan orang tua dan 

remaja berhubungan pula dengan sistem 

kelekatan mereka. Kelekatan merupakan 

ikatan antara individu dengan figur 

kelekatannya. Kelekatan juga merupakan 

kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. 

Dalam kelekatan, terdapat pola kelekaan 

yang akan mempengaruhi perilaku individu. 

Pola kelekatan yang dibangun orang tua 

pada masa bayi, dan akan mempengaruhi 

perilaku interpersonal seseorang sepanjang 

masa. Dalam pola kelekatan terdapat pola 

kelekatan organized dan disorganized, 

dimana organized attachment ini memiliki 

tiga pola kelekatan yaitu secure attachment, 

insecure-avoidant attachment, dan 

inscecure-ambivalent attachment. Dan pada 

disorganized attachment, terdapat pola 

kelekatan disoriented/disorganized 

attachment (Prior & Glaser, 2006). 

Menurut Santrock (2011), Remaja yang 

mengalami insecure-avoidant pada orang 

tua, mereka cenderung akan mengurangi 

kontak yang intens terhadap orang tua, dan 

remaja akan cenderung menjadi agresif dan 

bahkan akan menimbulkan perilaku 

kekerasan. Dalam situasi konflik, remaja 

yang mengalami pola kelekatan ini 

cenderung akan menanggapinya secara 

agresif.  

Remaja yang mengalami pola kelekatan 

insecure-ambivalent akan memiliki 

keinginan antara ingin mendapatkan rasa 

aman dari orang tua namun mereka memiliki 

kebutuhan untuk melepaskan diri, dan 

kebutuhan ini sulit mereka satukan. Remaja 

yang memiliki pola kelekatan seperti ini 

cenderung akan memiliki anggapan bahwa 

orang tua akan mencoba untuk menahan 

mereka untuk bereksplorasi. Remaja yang 

memiliki pola kelekatan ini mencoba untuk 

bergabung dalam kelompok teman 
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sebayanya, namun sayangnya mereka akan 

sering di olok-olok karena “ketergantungan” 

mereka. Remaja ini akan setengah hati 

dalam bergabung disebuah kelompok teman 

sebayanya, karena mereka juga memiliki 

keinginan untuk menghabiskan waktu 

bersama orang tuanya (Hughes, Bomber, & 

Brisch, K. H., & Perry, 2009). 

Hal ini yang seringkali menjadi masalah 

karena tidak adanya peran orang tua dalam 

mendengarkan dan menjalin komunikasi 

dengan remajanya. Kurang responsif nya 

orang tua yang mengakibatkan remaja 

menarik diri dan membuat remaja menjadi 

tidak nyaman. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan menunjukkan bahwa 

prosentase 70% yang menyatakan bahwa 

mereka lebih memilih menghindar atau diam 

daripada harus beragumen dengan orang tua. 

Disisi lain, sebanyak 82% peserta didik 

ingin orang tua mereka selalu hadir dan 

responsif.  

Problem solving atau yang biasa kita 

katakan sebagai bentuk penyelesaian 

masalah merupakan suatu interaksi yang 

bersifat komplek, baik dari segi kognitif, 

afektif, dan perilaku. Menurut Jaffee dan 

D’Zurilla (2003) bahwa remaja dengan 

kemampuan penyelesaian masalah yang 

baik mampu merespon lebih adaptif dan 

tepat terhadap situasi dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki kemampuan 

penyelesaian masalah yang kurang baik. 

Begitu juga diasumsikan bahwa orang tua 

yang memiliki kemampuan menyelesaikan 

masalah lebih baik akan lebih mampu 

menangani remaja mereka dan mampu 

membantu remaja-remaja mereka berhasil 

menyelesaikan masalah secara nyata.  

Bimbingan dan konseling memiliki 

layanan yang bertujuan untuk membantu 

individu dalam menyelesaikan masalahnya, 

layanan tersebut adalah konseling 

kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, 

konseling kelompok dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk membantu peserta didik 

menghadapi krisis situasional dan konflik, 

berjuang dengan masalah-masalah 

kehidupan pribadi atau antar pribadi, 

mengalami kesulitan dengan transisi 

kehidupan, atau mencoba mengubah tingkah 

laku yang merusak diri sendiri (Corey, 

2012).  

Terapi pemecahan masalah dengan 

layanan konseling kelompok dirancang 

untuk membantu individu mengatasinya 

lebih efektif dengan masalah kehidupan 

yang penuh dengan tekanan dan dapat 

mengurangi kesulitan secara psikologis dan 

emosional, serta dapat meningkatkan 

kualitas hidup seseorang. Diharapkan, 

peserta didik dapat mempelajari cara 

pemecahan masalah dan menerapkannya 

ketika mengalami konflik dengan orang tua 

sehingga intensitas konflik dapat berkurang. 

  

Konflik Orang tua – Remaja  

Masa remaja adalah masa terjadinya 

banyak perubahan. Salah satu yang 

menonjol selama masa remaja adalah 

membangun diri sebagai makhluk yang 

otonom. Keinginan orang tua untuk 

mengontrol remaja dan keengganan orang 

tua untuk memberikan otonomi secara 

penuh mengakibatkan perilaku yang 

dianggap mengekang bagi remaja (Ningsih, 

2012). 

Keinginan remaja untuk mandiri dan 

menerima teman sebaya yang akhirnya 

mereka menyesuaikan diri dengan norma 

dan pengaruh teman sebaya memuat remaja 

cenderung menolak dan menentang arahan 

orangtua atau otoritas orang dewasa. Pada 

saat yang sama, ketika remaja mencari 

otonomi mereka, banyak orang tua kesulitan 

dalam melepaskan kontrolnya. Hal ini 

mengakibatkan jalur komunikasi orangtua-

remaja berpotensi menjadi buruk dan 

mengakibatkan konflik (Meichenbaum et 

al., 2002). 

Janis dan Mann (Chatjoulis & 

Humphreys, 2007) berpendapat bahwa 

individu yang mengalami konflik biasanya 

akan menggunakan sistem mekanisme 

pertahanan seperti penghindaran, penolakan, 

dan serangkaian strategi untuk menghindari 

stress. 

Robin dan Foster (1989) 

mengungkapkan, anak-anak yang dulunya 
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diam, sekarang ketika remaja mampu 

menyajikan sebuah argumen yang logis 

kepada orang tuanya. Penguatan dari teman 

sebaya mempengaruhi dan mungkin akan 

menentang konsekuensi yang diberikan 

orang tua (Robin & Foster, 1989). 

Menurut Rice dan Dolgin (2005) konflik 

yang terjadi antara orang tua dan remaja 

melibatkan lima area konflik yang 

diperdebatkan. Area tersebut yaitu:  

1. Kehidupan sosial; Kehidupan dan 

kebiasaan sosial remaja mungkin 

menciptkan banyak konflik dengan 

orang tua daripada area lainnya. Area 

tersebut diantaranya: (1) pemilihan 

teman atau pemilihan pasangan untuk 

berkencan; (2) seberapa sering remaja 

diizinkan keluarga untuk kegiatan yang 

dapat mereka hadiri; (3) peraturan jam 

malam; (4) pemilihan pakaian dan gaya 

rambut. Salah satu keluhan yang paling 

umum dari orang tua adalah bahwa 

remaja jarang menghabiskan waktu 

dengan keluarga. 

2. Tanggung Jawab; Orang tua 

mengharapkan remaja untuk 

menunjukkan tanggung jawabnya dalam 

hal-hal berikut: (1) melakukan tugas 

keluarga; (2) bagaimana mengatur uang; 

(3) menjaga barang-barang pribadi dan 

ruangan mereka; (4) menggunakan 

fasilitas keluarga; (5) melakukan 

pekerjaan diluar rumah 

3. Sekolah; Perilaku dan sikap remaja 

ketika disekolah mendapat banyak 

perhatian dari orang tua. Orang tua 

khawatir mengenai nilai dan 

kemampuan remaja apakah remaja 

melakukan hal yang sesuai dengan 

potensi remaja. Kebiasaan ketika 

disekolah, kehadiran, sikap dan perilaku 

remaja kepada sekolah dan guru juga 

menjadi perhatian orang tua. 

4. Hubungan dengan keluarga; Pada 

hubungan keluarga, konflik biasanya 

muncul ketika remaja menunjukkan 

perilaku yang tidak dewasa. Konflik 

juga muncul ketika orang tua melihat 

tingkat hormat remaja yang ditunjukkan 

kepada orang tua. Pertengkaran dengan 

kakak/adik dirumah dan usaha otonomi 

dari keluarga juga termasuk dalam area 

konflik ini.  

5. Aturan sosial; Dalam aturan sosial, 

orang tua sangat khawatir dengan 

perilaku sebagai berikut: (1) meminum 

minuman keras, merokok, dan 

menggunakan obat-batan terlarang; (2) 

penggunaan bahasa dan ucapan; (3) 

perilaku seksual; (4) keluar dari masalah 

 

Kelekatan (Attachment) 

Kelekatan (attachment) memiliki arti 

yang khusus, baik dari sifat dan orang yang 

berlaku di dalamnya. menurut teori 

kelekatan, kelekatan adalah ikatan antara 

individu dengan figure kelekatannya. Dalam 

hubungan orang dewasa, orang lain menjadi 

sosok figure kelekatannya yang bersifat 

timbal balik, namun berbeda dengan 

hubungan antara anak dan orangtua (Prior & 

Glaser, 2006) 

Dengan melihat perkembangannya, 

anak membangun akses yang bervariasi 

yang lebih baik untuk menerima kedekatan, 

dan belajar memilih salah satu yang paling 

efektif. Perilaku kelekatan memberikan 

respon kepada individu untuk melakukan 

perubahan selama mencoba mencapai 

tujuannya. Anak mampu 

mempertimbangkan perubahan perilaku 

ibunya saat ia berusaha mempertahankan 

kedekatan dengan dirinya, anak memberikan 

respon yang efisien yang akan ia ubah sesuai 

dengan tujuannya (Cassidy, 2016). 

Pola-pola kelekatan diklasifikasikan 

dalam dua cara, salah satunya adala pola 

tersebut merupakan statregi yang 

terorganisir (organized) untuk mendapatkan 

kedekatan attachment ketika sistem perilaku 

kelekatan diaktifkan, atau kurangnya 

strategi tersebut yang disebut juga dengan 

disorganized. 

Organized Attachment 

Individu yang memiliki strategi yang 

terorganisir (organized) untuk mencapai 
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tujuannya, dapat dengan aman atau tidak 

aman melekat pada sosok kelekatan. 

1. Grup B: secure attachment 

Tipe yang khas di Grup B adalah 

lebih positif dalam tingkah terhadap 

ibunya daripda grup A dan C. anak lebih 

harmonis dan kooperatif dalam interaksi 

dengan ibunya dan lebih mau 

mematahui permintannya. Anak 

menggunakan ibu sebagai basis yang 

aman untuk menjelajahi. Keyakinan ini 

akan meningkatkan perasaan aman, dan 

memunginkan individu yang secure 

untuk menuggukan strategi 

penyelesaian masalah yang kontruktif 

dan berfokus pada masalah (Prior & 

Glaser, 2006) 

2. Grup A:Insecure-Avoidant Attachment 

Dalam situasi yang dirasa asing, 

anak pada grup ini cenderung 

mempertahaknakan tingkat eksplorasi 

nya yang relatif tinggi pada pemisahan. 

Jika anak mendekati ibunya, ia 

cenderung menunjukkan perilaku cemas 

dan menghindar. Selain itu, anak yang 

pada grup ini, dapat diamati dirumah 

seringkali menangis lebih sering dan 

menunjukkan kecemasan yang sering 

pula (Prior & Glaser, 2006) 

3. Grup C: Insecure-resistant/ambivalent 

attachment 

Anak pada grup C ini biasanya lebih 

banyak menangis daripada B, baik 

dirumah maupun di situasi yang asing. 

Dalam situasi yang asing, anak 

menanggapi kepergiannya ibunya 

dengan sebuah tekanan (Prior & Glaser, 

2006). Anak yang berada dalam grup ini 

pula seringkali gelisah dan pasif, dan 

cenderung gagal dalam melakukan 

eksplorasi, dapat meminta berganti 

kontak dengan tanda penolakan yang 

marah, tantrum, terlalu kesal. Gagal 

menemukan suatu kenyamanan dari 

orang tua (Cassidy, 2016). 

Disorganized Attachment 

4. Grup D: Dissorganized/disoriented 

attachment 

Terdapat anak yang tidak sesuai 

dengan grup A,B, dan C. anak yang 

berada pada grup ini, mereka tidak 

memiliki pola perilaku yang baru. 

Mereka menunjukkan perilaku yang 

aneh, tidak memiliki strategi yang 

koheren, tidak terorganisir dalam 

mengatasi stress (Prior & Glaser, 2006). 

Menurut Main & Hesse (Prior & Glaser, 

2006), bahwa hal yang mendahlui 

terjadinya disorganized attachment 

adalah perilaku yang menakutkan dari 

figur kelekatannya. Selain ketakutan 

langsung kepada anak yang disebabkan 

oleh penganiayaan orang tua, dan pola 

perilaku orang tua yang tampaknya 

cenderung menakut-nakuti anak baik 

dengan mengancam secara langsung 

atau dengan menunjukkan ketakutan 

yang berasal dari orang tua.  

Ketersediaan dan komunikasi menjadi 

hal yang diperhatikan dalam ikatan 

kelekatan ini.. Seringkali Remaja sulit 

berkomunikasi dengan orang tua mengenai 

masalah internalnya. Hal itu adalah sebuah 

keresahan yang dia simpan. Kesulitan dalam 

berkomunikasi ini biasanya berasal dari 

kurangnya kepekaan orang tua(Cassidy, 

2016).  

Ketika jalur komunikasi antara orang 

tua-anak dapat terbuka, peristiwa yang 

mengganggu dan menjadi konflik dapat 

didiskusikan dan ancaman yang dirasakan 

mengenai ketersediaan figur kelekatan dapat 

diputuskan. Dalam hubungan yang ditandai 

dengan ekpektasi keyakinan akan 

ketersediaan figur kelekatan, ancaman yang 

dirasakan seringkali akan menghasilkan 

sebuah percakapan yang menghasilkan 

sebuah kepercayaan dimana anak akan 

cenderung secara langsung mengungkapkan 

perasaan negatif yang dirasakan(Cassidy, 

2016). 

Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok 

merupakan sebuah layanan yang bersifat 

interventif dan berorientasi pada masalah 

yang para anggotanya sangat menentukan isi 

dan tujuan mereka (Rusmana, 2009). 
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Konseling kelompok cenderung berorientasi 

pada pertumbuhan karena penekanannya 

pada menemukan sumber kekuatan internal. 

para anggota kelompok mungkin 

menghadapi krisis situasional dan konflik, 

berjuang dengan masalah-masalah 

kehidupan pribadi atau antarpribadi, 

mengalami kesulitan dengan transisi 

kehidupan, atau mencoba mengubah 

perubahan yang merusak diri sendiri (Corey, 

2012). 

Menurut Corey (2012), terdapat enam 

langkah dalam melaksanakan konseling 

kelompok. langkah-langkah tersebut yaitu: 

Tahap Pembentukan; Tahap ini 

merupakan tahap dalam perencanaan atau 

perencanaan sebelum dilaksanakannya 

konseling kelompok. 

Tahap Orientasi dan eksplorasi; Pada 

tahap orientasi dan eksplorasi, kegiatan 

kelompok dimulai dengan menentukan 

struktur grup, mengenalkan diri masing-

masing, dan mengeksplorasi harapan dari 

para anggota kelompok. 

Tahap transisi; Pada tahap ini, anggota 

kelompok berhadapan pada kecemasan, 

pembelaan diri, konflik dan ambivalensi 

mereka untuk berpartisipasi dalam 

kelompok. Tugas pemimpin kelompok 

adalah membantu anggota kelompok untuk 

mulai belajar agar bekerja dan merasa 

anggota diterima dengan anggota kelompok 

lainnya. 

Tahap kegiatan; Pada tahap ini, 

pemimpin kelompok mengekslorasi lebih 

mendalam menenai masalah yang berkaitan 

dengan anggota kelompok dan tindakan 

yang efektif untuk menghasilkan perubahan 

perilaku yang diinginkan 

Tahap konsolidasi dan terminasi; 

Tahap ini merupakan tahap menuju tahap 

akhir, dimana pemimpin kelompok 

membantu anggota kelompok untuk 

mentransfer apa yang telah mereka pelajari 

di dalam kelompok ke lingkungan luar 

mereka 

Tahap Evaluasi dan tindak lanjut; 

Tahap ini merupakan tahap terakhir, namun 

tahap terakir bukan berarti bahwa tugas 

pemimpin kelompok sudah selesai, karena 

terdapat pertimbangan penting setelah 

pengakhiran, yaitu melihat keberhasilan 

penyelesaian pengembangan suatu 

kelompok lewat evaluasi dan tindak lanjut.  

Problem solving 

Menurut D’Zurilla & Goldfried (1971), 

problem solving didefinisikan sebagai suatu 

proses perilaku dan kognitif yang 

menyediakan berbagai alternatif respon 

yang berpotensi efektif untuk menghadapi 

situasi yang bermasalah dan meningkatkan 

kemungkinan memilih respon yang paling 

efektif diantara berbagai alternatif. Tugas 

dalam problem solving ini menggabungkan 

respon-respon yang diperoleh sebelumnya 

dengan cara yang baru sehingga 

menghasilkan respon atau pola yang baru 

dan membentuk pola hubungan dan situasi 

bermasalah tertentu. Dalam hal ini problem 

solving mengacu pada proses atau teknik 

yang digunakan seseorang untuk 

menemukan solusi suatu masalah. 

Menurut D’Zurilla & Goldfried (1971), 

Terdapat empat penyelesaian masalah yang 

dirancang berorientasi demokratis untuk 

upaya pada resolusi sebuah konflik. 

Langkah-langkah tersebut yaitu: 

Mendefinisikan masalah; Dalam 

mendefinisikan masalah, individu akan 

mengenali situasi yang mereka anggap 

bermasalah yang akan menghambat mereka 

untuk merespon secara otomatis merunurut 

dorongan hatinya. 

Menghasilkan solusi alternatif; Tugas 

utama dalam tahap ini adalah menghasilkan 

solusi yang sesuai dengan situasi masalah 

tertentu, dan memaksimalkan kemungkinan 

respon yang paling efektif. Semakin banyak 

solusi yang dihasilkan, semakin banyak pula 

kemungkinan solusi tersebut akan berguna. 

Pengambilan keputusan; Pada tahap 

ini, ketika individu menghasil solusi 

alternatif, kemungkinan besar individu akan 

memilih pilihan solusi dengan kualitas yang 

paling baik dan membawa kebaikan bagi 

dirinya. pengambilan keputusan dibuat 

berdasarkan nilai-nilai individu. 

Konsekuensi pun akan dihadapkan jika 
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individu akan mengambil sebuah keputusan. 

Individu perlu memikirkan konsekuensi apa 

yang akan ia hadapi dalam pengambilan 

keputusan tersebut. 

Implementasi perencanaan; Pada 

tahap terakhir, individu akan 

mengimplmentasikan solusi yang telah 

dipilih, individu diminta dengan hati-hati 

memonitor dan mengevaluasi hasil dari 

solusi yang dipilih setelah mencoba 

menerapkannya dalam situasi problematik 

dalam kehidupan nyata. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan peneliti adalah Quasi 

Experimental dengan Pretest-Posttest 

Nonequivalent Control Grup Design. Kuasi 

experimen memiliki kelompok kontrol 

namun tidak dapat sepenuhnya mengontrol 

variable-variabel yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2016). 

Populasi dalam penelitian adalah peserta 

didik kelas X di SMA Bina Dharma Jakarta 

Timur sebanyak 178 orang. Teknik 

pengambilan sampling yang akan peneliti 

gunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2016). Maka dapat 

dipahamai bahwa teknik pengambilan 

sampling dengan purposive sampling 

berdasarkan tujuan, karakteristik, dan 

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

peneliti.  

Adapun karakteristik subjek di dalam 

penelitian ini adalah peserta didik SMA Bina 

Dharma yang memiliki skor yang tinggi dari 

instrumen adaptasi Relationship Styles 

Questionnarie (RSQ) yang dikembangkan 

oleh Griffin dan Kim Bartholomew untuk 

mengetahui peserta didik yang memiliki 

insecure attachment. Setelah didapat skor 

dari instrumen Relationship Styles 

Questionnarie (RSQ), Lalu peneliti akan 

memilih peserta didik kembali yang 

memiliki konflik dengan orang tua 

instrumen Issue Checklist yang dibuat oleh 

Arthur L Robin, lalu peneliti membagi 

peserta didik ke dalam dua kelompok. dua 

kelompok inilah yang akan dijadikan sampel 

oleh peneliti satu kelompok sebagai 

kelompok eksperimen, dan satu kelompok 

lainnya akan digunakan sebagai kelompok 

kontrol.  

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Mann Whitney 

U Test dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS 20.0 for Windows. Metode 

Mann Whitney U Test digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independen serta datanya berbentuk ordinal. 

(Sugiyono, 2017). 

HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan hasil penyebaran 

instrumen Relationship Styles Questionnarie 

(RSQ) yang disebar kepada 161 peserta 

didik, didapatkan hasil terdapat 86 peserta 

didik yang memiliki insecure attachment 

yang tinggi. Dari 86 peserta didik, dipilih 

kembali 39 peserta didik dipilih kembali 

dengan menyebarkan instrumen issue 

checklist. Berdasarkan hasil issue checklist, 

didapatkan hasil terdapat 10 peserta didik 

yang memiliki skor intensitas konflik yang 

tinggi. Dari 10 peserta didik yang terpilih 

kemudian dibagi ke dalam 2 kelompok, 5 

orang pada kelompok eksperimen dan 5 

orang pada kelompok kontrol. Pembagian 

anggota kelompok eksperimen dan kontrol 

dilakukan secara random dengan 

membagikan 10 kertas pada 10 peserta didik 

yang bertuliskan angka 1-5 eksperimen dan 

angka 1-5 kontrol. 

Adapun grafik hasil pretest dan posttest 

pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol adalah sebagai berikut: 



Pengaruh Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Problem Solving untuk 

Mengatasi Konflik Antara Remaja Yang Memiliki Insecure Attachment Dengan Orang 

Tua 

109 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(1) Juni 2019 

 

Tabel 1. Skor Pretest dan Posttest Intensitas 

Konflik Per Aspek Kelompok Ekperimen 

 

 
Grafik 1. Hasil Total Skor Pretest-Posstest 

Intensitas Konflik Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan jumlah skor pretest dan 

posttest intensitas konflik pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, terlihat 

adanya perbedaan skor antar keduanya. Pada 

kelompok eksperimen memperoleh total 

skor sebesar 385 pada saat pretest, dan saat 

posttest memperoleh total skor sebesar 187 

yang menujukkan bahwa terdapat 

penurunan total skor sebesar 198. Pada 

kelompok kontrol memperoleh total skor 

pretest sebesar 346, dan pada saat posttest 

memperoleh total skor sebesar 383 yang 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

total skor sebesar 37.  

Selanjutnya adalah hasil pretest dan 

posttest per aspek pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil 

tersebut data tersebut adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Aspek 1 : Kehidupan Sosial 

Aspek 2 : Tanggung Jawab 

Aspek 3 : Sekolah 

Aspek 4 : Hubungan Keluarga 

Aspek 5 : Aturan Sosial 

 

Berdasarkan data prestest dan posttest 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

kelomok eksperimen mengalami penurunan 

pada setiap aspek, sedangkan pada data 

pretest dan posttest pada kelompok kontrol 

terdapat beberapa aspek yang memiliki total 

skor tetap di setiap individunya dan terdapat 

pula yang meningkat di setiap aspeknya.  

Adapun terdapat hasil pengolahan 

statistik antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menggunakan rumus 

Mann Whitney U Test berdasarkan gain 

score. Berdasarkan hasil tersebut Nampak 

bahwa skor Mann-Whitney U = 0,000, nilai 

Z = -2,619, dan Asymp.sig (1-tailed) sebesar 

0,008. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil 

dibandingkan nilai signifikansi α (alpha) 

0,05 yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

didapatkan bahwa konseling kelompok 

dengan teknik problem solving memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam 

menurunkan skor intensitas konflik antara 

remaja yang memiliki insecure attachment 

dengan orang tua. Dengan adanya hasil ini, 

maka tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu 

untuk melihat pengaruh dari penerapan 

layanan konseling kelompok dengan teknik 
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problem solving pada remaja yang memiliki 

insecure attachment dengan orang tua dapat 

dicapai. 

Hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa 

kelompok eksperimen memiliki penurunan 

skor intensitas konflik lebih besar daripada 

kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan layanan konseling 

kelompok dengan teknik problem solving 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap penurunan skor intensitas konflik 

pada kelompok eksperimen dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan layanan konseling kelompok 

dengan teknik problem solving. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan 

konseling kelompok dalam penelitian ini 

diketahui bahwa sebagian orang tua mereka 

memiliki tekanan emosi yang tinggi ketika 

berkonflik dengan anaknya, sehinga anggota 

kelompok pun merespon dengan perkataan 

yang tidak sopan pula. Hal ini pula yang 

mengakibatkan sulitnya anggota kelompok 

sulit untuk berkomunikasi dengan orang 

tuanya. 

Selama proses pelaksanaan layanan 

konseling kelompok dengan teknik problem 

solving, terlihat adanya komunikasi yang 

terganggu antara anggota kelompok dengan 

orang tuanya karena mereka cenderung 

membiarkan konflik berlarut-larut dan 

menghindar. Hal ini yang menimbulkan 

konflik antara keduanya tidak dapat diatasi 

dengan baik. Oleh karena itu peneliti 

membuat suatu latihan untuk mengajarkan 

anggota kelompok dapat berkomunikasi dan 

berdiskusi secara baik dengan orang tua 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

diantara keduanya.  

Hal ini dilakukan sebelum anggota 

kelompok mengimplementasikan 

perencanaan yang sudah dibuat. Latihan 

yang dibuat adalah dengan mengajarkan 

anggota kelompok untuk duduk berdua dan 

berdiskusi mengenai permasalahan yang 

terjadi antara dirinya dan orang tua. Anggota 

kelompok diminta untuk mengekspresikan 

dan mengungkapkan perasaan-perasaan apa 

yang selama ini dirasakan dirinya ketika 

mengalami konflik. Anggota kelompok 

diminta untuk menjelaskan dan 

mengevaluasi bagaimana seharusnya 

perilaku yang harus diperbaiki agar masalah 

terselesaikan.  

Hal ini berdampak positif setelah 

anggota kelompok mengimplementasikan 

perencanaan yang sudah ia buat untuk 

dilakukan kepada orang tuanya. Dalam 

pengimplementasiannya, anggota kelompok 

mencoba membuka komunikasi agar 

mampu berdiskusi dengan menurunkan 

emosi dan ego masing-masing. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan 

konseling kelompok disesuaikan dengan 

tahapan pada problem solving dimana dalam 

tahapan-tahapan tersebut terdapat 

penjelasan disetiap tahapannya. 

Berdasarkan hasil kepuasan dalam 

pelaksanaan konseling kelompok, anggota 

kelompok merasa puas dan senang dengan 

kegiatan konseling kelompok. Hal ini 

menjadi salah satu faktor keberhasilan 

pencapaian tujuan konseling kelompok 

dimana anggota kelompok memiliki 

ketertarikan dalam pelaksaannya.. Dengan 

demikian, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan konseling kelompok 

dengan teknik problem solving diterima 

dengan antusias yang sangat baik oleh 

peserta didik atau remaja yang memiliki 

insecure attachment dengan orang tua. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian 

ini antara lain: (1) Peneliti tidak 

menggunakan rumus mean teoritik dalam 

membuat kategorisasi penelitian; (2) Dalam 

proses penyaringan data, banyak peserta 

didik yang tidak hadir sehingga tidak semua 

peserta didik dapat mengisi instrumen untuk 

keperluan data peneliti; (3) Waktu yang 

dilakukan dari melakukan validitas hingga 

posttest memakan waktu yang cukup lama 

sehingga dianggap tidak efisien waktu; (4). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, konseling 

kelompok dilakukan oleh peneliti sendiri 

tanpa dibantu oleh ahli yang telah menguasai 

teknik Problem solving, sehingga 

memungkinkan dapat menurunkan 

ketercapaian tujuan konseling kelompok; (5) 
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Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan 

dengan jangka waktu hanya seminggu, 

walaupun dalam perencanaan dilakukan 

sebanyak 9 sesi, peneliti memadatkan 

menjadi sehari menjadi 1-2 sesi. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pengaruh konseling 

kelompok dengan teknik problem solving 

untuk mengatasi konflik antara remaja yang 

memiliki insecure attachment dengan orang 

tua, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data 

pretest sebelum pelaksanaan 

eksperimen, diperoleh data bahwa 5 

orang anggota kelompok eksperimen 

berada pada kategori tinggi 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data 

posttest setelah pelaksanaan ekperimen, 

diperoleh data bahwa 4 orang berada 

pada kategori rendah dan 1 orang berada 

pada kategori sedang.  

3. Berdasarkan deskripsi data tersebut, 

maka didapatkan hasil bahwa secara 

keseluruhan anggota kelompok yang 

mendapatkan konseling kelompok 

dengan teknik problem solving yang 

berada pada kategori sedang dan rendah 

memiliki penurunan skor intensitas 

konflik.  

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang dilakukan dengan menggunakan 

Mann Whitney U Test pada data gain 

score kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol didapatkan hasil yaitu 

mendapat nilai signifikasi sebesar 0,008 

< 0,05 yang berarti bahwa konseling 

kelompok dengan teknik problem 

solving berpengaruh secara signifikan 

terhadap level konflik pada remaja yang 

memiliki insecure attachment dengan 

orang tua.  

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

juga menunjukkan bahwa pelaksanaan 

layanan konseling kelompok dengan 

teknik problem solving dapat 

memberikan dampak yang signifikan 

terhadap penurunan skor intensitas 

konflik pada kelompok eksperimen 

dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yang tidak mendapatkan layanan 

konseling kelompok dengan teknik 

problem solving. 

SARAN 

Adapun saran yang dapat menjadi 

pertimbangan berdasarkan hasil penelitian 

ini yaitu: (1) Bagi guru bimbingan konseling 

di sekolah, disarankan untuk dapat 

memberikan layanan konseling kelompok 

kepada para peserta didik untuk membantu 

permasalahan mereka di sekolah maupun 

dirumah, terutama mengenai konflik yang 

terjadi antara peserta didik dan orang tua 

dirumah, dan juga agar peserta didik lebih 

mengenal dan mengetahui layanan 

konseling kelompok; (2) Bagi mahasiswa, 

penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi yang berhubungan dengan 

kegiatan konseling kelompok, problem 

solving, konflik orang tua-remaja, dan juga 

attachment; (3) Bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan penelitian yang serupa, 

sebaiknya peneliti memperkaya sumber 

bacaan atau referensi baik mengenai teori 

attachment, konflik, problem solving, dan 

teori konseling kelompok dan proses 

konselingnya. 
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Tingkat Resiliensi Mahasiswa Perantau di Jurusan Bimbingan Konseling 

Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak 

 

Bella Yugi Fazny 1 

 

Abstrak 

Diketahui 62% dari seluruh jumlah mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Islam 

(BKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah mahasiswa perantau. 

Mahasiswa perantau menjumpai gejolak perbedaan, penyesuaian kultur, serta 

dinamika baru di lingkungan tempat tinggal dan perguruan tinggi. Hasil wawancara 

pribadi pada 26 orang mahasiswa perantau secara random di bulan Juli 2019 

ditemukan bahwa pada awal masa orientasi mereka banyak mengalami culture shock 

dan stress yang berdampak pada motivasi belajar, keadaan suasana hati yang 

berubah-ubah dan jam tidur yang tidak teratur. Resiliensi adalah kemampuan 

manusia untuk bertahan dan beradaptasi serta kapasitas manusia untuk menghadapi 

dan memecahkan masalah setelah mengalami kesengsaraan (Grotberg, 1999). 

Penelitian ini akan mengambarkan bagaimana tingkat resiliensi mahasiswa perantau 

di prodi BKI IAIN Pontianak. Metode dalam penelitian adalah studi deskriptif 

kuantitatif melalui analisis instrumen resiliensi. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa perantau pada program studi bimbingan konseling Islam FUAD 

IAIN Pontianak. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah probability 

sampling dengan metode convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebanyak 74 orang mahasiswa perantau atau sekitar 62% dari seluruh sampel 

memiliki nilai total skor terkategori sedang. Selain itu diketahui dari 7 aspek 

resiliensi mahasiswa perantau, terdapat dua aspek dengan nilai terendah namun 

dalam jumlah sampel terbanyak yaitu aspek efikasi diri (100%) dan aspek control 

terhadap implus (61%). Hasil analisis tingkat resiliensi berdasarkan kelompok 

gender, etnis, kelas sosial (pendapatan sebulan), status pernikahan dan tingkat tahun 

angkatan tidak menunjukkan tingkat perbedaan yang signifikan. Mayoritas pada 

masing-masing kelompok memiliki tingkat resiliensi yang sedang. 

Kata Kunci: resiliensi; mahasiswa; perantau 

Abstract 
62% of the entire number of students Islamic Guidance and Counseling at the IAIN 

Pontianak is a student nomads. Student nomads encounter much difference, the 

adjustment of culture, as well as the dynamics of the new in the neighborhood a 

place to stay and universities. Interview personally at 26 students nomads are 

random in the month of July 2019 found that in the initial period of orientation they 

are much experienced culture shock and stress that affects the motivation to learn, 

the state of the atmosphere of the heart are fickle and hours of sleep are not regular. 

Resilience is the ability of humans to survive and adapt and the human capacity to 

face and solve problems after suffering adversity (Grotberg, 1999). This study will 

illustrate how the level resilience of students nomads in Islamic Guidance and 

 
1 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, bellayugi07@gmail.com 
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Counseling at IAIN Pontianak. Methods research in this study of descriptive 

quantitative through analytical instruments resilience. The population of this 

research is the whole student nomads in the program of study Islamic guidance 

counseling IAIN Pontianak. Mechanical taking samples that are used are the 

probability sampling by the method of convenience sampling. Results of the study 

show that most 74 student nomads or approximately 62% of the entire sample has a 

value of total score categorized being. Besides that, it is known from 7 aspects of 

resilience of overseas students, there are two aspects with the lowest score but in the 

highest number of samples, they are aspects of self- efficacy (100%) and aspects of 

control over implants (61%). Results level of resilience by groups of gender, 

ethnicity, class social (income a month), the status of marriage and the level of force 

does not show differences are significant. The majority in each group has a moderate 

level of resilience. 

Keywords: resilience, student, nomads 

 

PENDAHULUAN 

Kualitas perguruan tinggi di Indonesia 

masih belum merata. Menurut 

kemenristekdikti (Kementerian Riset dan 

Teknologi Nasional, 2018) kualitas 

perguruan tinggi yang dimaksud adalah 

kualitas sumber daya manusia, 

kelembagaan, kegiatan mahasiswa, 

penelitian dan pengabdian masyarakat, serta 

kualitas inovasi. Kualitas perguruan tinggi 

non vokasi dengan mutu terbaik dapat 

ditentukan dari hasil sistem peringkat 100 

besar klasterisasi yang dikeluarkan oleh 

kemenristekdikti. 

Tidak hanya dengan sistem peringkat, 

kualitas suatu perguruan tinggi juga 

ditentukan dari hasil perolehan nilai 

akreditasinya. Menurut situs Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BANPT) pada tahun 2019 dari 2.257 total 

perguruan tinggi di Indonesia hanya 95 

perguruan tinggi yang institusinya 

terakreditasi A. Lebih lanjut ditemukan dari 

51 program studi Bimbingan dan Konseling 

Islam (BKI) di seluruh Indonesia, hanya 5 

program studi yang terakreditasi A. Artinya, 

di seluruh Indonesia hanya tersedia 5 

program studi BKI yang sudah diakui 

kualitasnya sangat baik.  

Sistem peringkat dan nilai akreditasi 

menjadi sumber referensi bagi siswa yang 

hendak melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi siswa dalam memilih 

program studi di perguruan tinggi, 

diantaranya berupa; faktor potensi diri, 

faktor motivasi, faktor ekspetasi masa 

depan, faktor peluang, faktor lingkungan 

sosial, faktor situasi dan kondisi, serta faktor 

institusional (Indriyanti, Siswandari, & 

Ivada, 2013). Amaliya (2019) 

menambahkan faktor biaya pendidikan, citra 

prodi, fasilitas pendidikan, dan prospek 

prodi juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

dalam menempuh pendidikan. Hasil survei 

nasional Tempo (2017) pada 859 orang 

siswa SMA kelas XII dari 10 kota besar di 

Indonesia diketahui terdapat 12 pilihan 

fakultas favorit yang dipilih oleh siswa. 

Minat pilihan fakultas dan perguruan tinggi 

yang dituju oleh siswa sangat beragam 

bahkan tak jarang keluar dari daerah tempat 

tinggal mereka.  

Fenomena mahasiswa yang berasal dari 

luar kota tempat perguruan tinggi bukan 

merupakan hal yang baru. Sesuai dengan 

data survei yang telah dihimpun oleh peneliti 

di bulan Juni-Juli, mahasiswa aktif pada 

prodi BKI di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Pontianak diketahui berjumlah 189 

orang, dan 117 orang diantaranya berasal 

dari luar kota Pontianak. Artinya, diketahui 

62% dari seluruh jumlah mahasiswa BKI 
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yang aktif di IAIN Pontianak adalah 

mahasiswa perantau. Mahasiswa aktif 

tersebut adalah mahasiswa yang terdaftar di 

rentang tahun angkatan 2015 hingga 2018.  

Mahasiswa perantau akan menjumpai 

gejolak perbedaan, penyesuaian kultur, serta 

dinamika baru di lingkungan tempat tinggal 

dan perguruan tinggi. Brouwer 

(Alisjahbana, Sidharta, & Brouwer, 1983) 

mencatat beberapa masalah yang harus 

diperhatikan oleh calon mahasiswa dalam 

kaitannya dengan situasi dan status baru 

yang dihadapi, yaitu: perbedaan cara belajar, 

perbedaan tempat tinggal, mencari teman 

baru, dan hal-hal yang berkaitan pergaulan, 

perubahan relasi, pengaturan waktu, serta 

nilai-nilai hidup yang didapat di kampus.  

Senada dengan itu, hasil wawancara 

pribadi peneliti pada 26 orang mahasiswa 

perantau secara random di bulan Juli 2019 

ditemukan bahwa pada awal masa orientasi 

mereka banyak mengalami culture shock 

dan stress yang berdampak pada motivasi 

belajar, keadaan suasana hati yang berubah-

ubah dan jam tidur yang tidak teratur. 

Menurut wawancara pribadi pada 26 orang 

mahasiswa perantau tersebut, stress mudah 

timbul karena (1) kesulitan mengatur waktu 

antara pengerjaan tugas kuliah dengan 

kegiatan tugas sehari-hari; (2) kesulitan 

dalam mengelola pendapatan keuangan 

dengan kebutuhan hidup, serta kebutuhan 

belajar diperkuliahan; (3) kesulitan dalam 

memahami bahasa, menyesuaikan 

temperatur cuaca dan jenis rasa makanan 

yang tersedia; (4) kesulitan dalam 

beradaptasi dengan karakter warga lokal; (5) 

kesulitan bertahan dalam keadaan sakit dan 

butuh perawatan. Lebih dari itu masalah lain 

adalah pencapaian fase peralihan dari tugas 

perkembangannya. 

Mahasiswa perantau di IAIN Pontianak 

memiliki rentang usia mulai dari 18 hingga 

24 tahun. Menurut tahapan perkembangan 

Erikson (Grotberg, 1995), rentang usia 13-

21 tahun merupakan tahap remaja akhir 

dengan tugas perkembangan membangun 

identitas diri. Serta rentang usai 21-39 tahun 

merupakan tahap dewasa awal dengan tugas 

perkembangan membangun relasi yang 

intim. Tugas perkembangan pada usia ini 

adalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 

2012). 

Havighurst (1961) menambahkan 

bahwa tugas perkembangan adalah tugas-

tugas yang harus diselesaikan individu pada 

fase-fase atau periode kehidupan tertentu 

dan apabila berhasil mencapainya, mereka 

akan bahagia, tetapi sebaliknya apabila 

mereka gagal akan kecewa dan dicela orang 

tua atau masyarakat dan perkembangan 

selanjutnya akan mengalami kesulitan. 

Maka dari itu mahasiswa perantau 

hendaknya memiliki kemampuan resiliensi 

yang tinggi, agar siap menghadapi berbagai 

kemungkinan permasalahan yang muncul 

dalam masa rantauannya.  

Makna resiliensi menurut Grotberg 

(1995) adalah kemampuan manusia untuk 

bertahan dan beradaptasi, serta kapasitas 

manusia untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah setelah mengalami 

kesengsaraan. Resiliensi mencakup 

mekanisme koping dan adaptasi saat 

individu berhadapan dengan stressor yang 

beresiko tinggi dan mengalami stress 

(Hendriani, 2018).  

Refleksi diri merupakan elemen penting 

dalam meningkatkan resiliensi (Wosnitza et 

al., 2018). Pola pikir mahasiswa memiliki 

dampak terhadap tingkat resiliensi dalam 

menghadapi tantangan akademik dan sosial. 

Hasil penelitian Yeager (2012) 

menunjukkan mahasiswa yang diajarkan 

bahwa kemampuan intelektual adalah 

kualitas yang dapat dikembangkan, 

cenderung menunjukkan prestasi yang lebih 

tinggi di seluruh transisi sekolah dan tingkat 

penyelesaian pekerjaan yang lebih besar. 

Selanjutnya mahasiswa yang diajarkan 

bahwa atribut sosial dapat dikembangkan 

dapat menurunkan agresi dan stres remaja 

dalam menanggapi viktimisasi atau eksklusi 

teman sebaya, dan dapat menghasilkan 

peningkatan kinerja di sekolah.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang 

masalah diatas, peneliti tertarik untuk 

mengambarkan tingkat resiliensi mahasiswa 
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perantau di jurusan bimbingan dan 

konseling Islam di IAIN Pontianak. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian studi deskriptif ini 

menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Jadi, penelitian ini akan 

menggambarkan tingkat resiliensi seluruh 

mahasiswa perantau dengan cara kuantitatif 

melalui analisis instrumen resiliensi.  

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa perantau pada program 

studi bimbingan konseling Islam FUAD 

IAIN Pontianak. Kategorisasi mahasiswa 

perantau adalah mahasiswa aktif yang 

tempat tinggal domisili sebelumnya di luar 

kota Pontianak. Diketahui jumlah populasi 

117 orang mahasiswa perantau. Teknik 

pengambilan sampel yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan metode convenience 

sampling.  

Convenience sampling menurut Dörnyei 

(2007) adalah “Convenience sampling (also 

known as Haphazard Sampling or 

Accidental Sampling) is a type of 

nonprobability or nonrandom sampling 

where members of the target population that 

meet certain practical criteria, such as easy 

accessibility, geographical proximity, 

availability at a given time, or the 

willingness to participate are included for 

the purpose of the study.” Jadi, Convenience 

sampling lebih dikenal sebagai Haphazard 

Sampling atau Accidental Sampling, sejenis 

nonrandom sampling yang target anggota 

populasinya harus memenuhi kriteria 

tertentu, seperti aksesibilitas mudah, 

kedekatan letak geografis, ketersediaan 

waktu tertentu, atau kesediaan untuk 

berpartisipasi termasuk untuk tujuan belajar. 

Maka jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 117 orang seluruh mahasiswa 

perantau di prodi Bimbingan Konseling 

Islam (BKI) IAIN Pontianak.  

Penelitian ini menggunakan instrumen 

resiliensi yang dikembangkan oleh Karen 

Reivich dan Andrew Shatté pada tahun 

2003. Instrumen resiliensi tersebut telah 

dialih bahasakan dan memiliki 7 aspek 

resiliensi diantaranya regulasi emosi, 

kontrol terhadap implus, optimisme, 

kemampuan menganalisis masalah, empati, 

efikasi diri serta pencapaian diri. Skala 

pengukuran yang digunakan pada penelitian 

ini adalah skala likert dengan 4 kategori 

penilaian yaitu sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju.  

Uji validitas konstruk instrumen telah 

dilakukan dengan menggunakan pendapat 

ahli. Ahli instrumen dalam penelitian ini 

adalah dosen psikologi IAIN Pontianak 

bernama Kiki Amalia., M.Psi. Hasil uji 

validitas konstruk menunjukkan bahwa 

bahwa item-item instrumen sudah mewakili 

teori resiliensi dan 7 aspeknya. Instrumen 

resiliensi diujicobakan pada 40 orang 

mahasiswa perantau di prodi BKI secara 

random pemilihan jenis kelamin dan 

angkatan tahun ajarannya. Kemudian oleh 

peneliti diuji kembali validitas empiriknya 

menggunakan analisis product moment.  

Selanjutnya, peneliti melakukan uji 

reliabilitas alfa cronbach’s dengan 

menggunakan SPSS 22.0. Setelah teruji 

validitas dan reliabilitas instrumen 

dilakukan, maka instrumen resiliensi sudah 

layak dan siap untuk dipergunakan sebagai 

alat pengukuran gambaran pada penelitian 

ini. Untuk menganalisis tingkat 

pengkategorian kelompok peneliti 

menggunakan skala norma menurut Azwar 

dalam Widhiarso (2010). 
Kategori Rumus 

Tinggi : �̅� + 𝑠𝑑 ≤ Skor < �̅� + (2 × 𝑠𝑑) 
Sedang : �̅� − 𝑠𝑑 ≤ Skor < �̅� + 𝑠𝑑 

Rendah : �̅� − (2 × 𝑠𝑑) ≤ Skor < �̅� − 𝑠𝑑 

Tabel 1. Skala Norma 

Keterangan: 

 �̅� : rata-rata 

𝑠𝑑 :standar deviasi 

Pada penelitian ini, studi pendahuluan 

yang dilakukan berupa survei wawancara 

dan studi dokumentasi di bulan Juni-Juli 

2019. Penyebaran dan pengisian instrumen 

resiliensi dilakukan sepanjang bulan Juli 

2019.  

HASIL PENELITIAN 
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Karakteristik sampel mahasiswa 

perantau pada penelitian ini telah dianalisis 

lebih mendalam oleh peneliti berdasarkan 

survei kategori usia, gender, tahun angkatan, 

etnis suku, status pernikahan, jumlah 

penghasilan perbulan, sumber penghasilan 

perbulan, tempat tinggal saat berkuliah di 

kota Pontianak dan domisili tinggal 

sebelumnya.  

Usia Jumlah Presentase 

18 tahun 11 orang 9% 

19 tahun 29 orang 25% 

20 tahun 23 orang 20% 

21 tahun 25 orang 21% 

22 tahun 21 orang 17% 

23 tahun 5 orang 4% 

24 tahun 4 orang 3% 

Total 117 orang 100% 

Tabel 2. Karakteristik sampel berdasarkan usia 

mahasiswa perantau 

 

Berdasarkan tabel 2 rentang usia dari 

117 orang mahasiswa perantau pada 

program studi BKI IAIN Pontianak berkisar 

antara 18 hingga 24 tahun. Dapat diketahui 

bahwa mayoritas mahasiswa perantau 

berusia 19 tahun. 

 
Gender Jumlah Presentase 

Laki-laki 27 orang 23% 

Perempuan 90 orang 77% 

Total 117 orang 100% 

Tabel 3. Karakteristik sampel berdasarkan 

gender mahasiswa perantau 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa mayoritas gender mahasiswa 

perantau pada penelitian ini adalah 

perempuan dengan jumlah 90 orang, 77% 

dari seluruh total sampel. 

 
Tahun 

Angkatan 
Jumlah Presentase 

2015 23 orang 20% 

2016 26 orang 22% 

2017 29 orang 25% 

2018 39 orang 33% 

Total 117 orang 100% 

Tabel 4. Karakteristik sampel berdasarkan tahun 

angkatan 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa 

sampel penelitian telah terwakilkan antar 

lintas tahun angkatan mulai dari tahun 2015 

hingga 2018 pada program studi BKI IAIN 

Pontianak.  

Etnis Suku Jumlah Presentase 

Melayu 56 orang 48% 

Madura 23 orang 20% 

Jawa 22 orang 19% 

Bugis 5 orang 4% 

Sunda 5 orang 4% 

Dayak 3 orang 3% 

Batak 2 orang 2% 

Betawi 1 orang 1% 

Total 117 orang 100% 

Tabel 5. Karakteristik sampel berdasarkan etnis 

suku 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa mayoritas mahasiswa perantau 

beretnis melayu.  

 

Status 

Pernikahan 

Jumlah Presentase 

Lajang 108 orang 92% 

Menikah 9 orang 8% 

Total 117 orang 100% 

Tabel 6. Karakteristik sampel berdasarkan status 

pernikahan 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 

bahwa mayoritas status mahasiswa perantau 

pada penelitian ini adalah lajang atau belum 

menikah dengan jumlah 108 orang, 92% dari 

seluruh total sampel. 

 

Penghasilan/bulan Jumlah Presentase 

Kurang dari 

Rp.500.000 
50 orang 43% 

Rp.500.000 – 

Rp.1.000.000 
56 orang 48% 

Rp.1.000.000– 

Rp.2.000.000 
7 orang 6% 
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Lebih dari 

Rp.2.000.000 
4 orang 3% 

Total 
117 

orang 
100% 

Tabel 7. Jumlah Penghasilan Perbulan 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui 

bahwa mayoritas penghasilan mahasiswa 

perantau dalam sebulannya adalah Rp. 

500.000 hingga Rp. 1.000.000 dengan 

jumlah 56 orang atau sekitar 48%. Kedua 

terbesar mayoritas penghasilan mahasiswa 

perantau dalam sebulannya adalah kurang 

dari Rp. 500.000 dengan jumlah 50 orang 

atau sekitar 43%. 

 
Sumber 

Penghasilan/bulan 
Jumlah Presentase 

Orangtua/ wali 94 orang 80% 

Beasiswa instansi 9 orang 8% 

Berkerja / mencari 

sendiri 
13 orang 11% 

Suami 1 orang 1% 

Total 
117 

orang 
100% 

Tabel 8. Sumber Penghasilan Perbulan 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 

bahwa mayoritas sumber penghasilan 

mahasiswa perantau dalam sebulannya 

orangtua/wali dengan jumlah 94 orang atau 

sekitar 80%.  

 
Tempat Tinggal Jumlah Presentase 

Tinggal dengan 

orangtua 

24 orang 21% 

Ngekos – asrama 40 orang 34% 

Menumpang 3 orang 3% 

Kontrak rumah 20 orang 17% 

Tinggal dengan 

keluarga selain 

orangtua 

26 orang 22% 

Mertua 1 orang 1% 

Marbot masjid 1 orang 1% 

Tinggal dengan 

orangtua asuh 

1 orang 1% 

Rumah milik 

sendiri 

1 orang 1% 

Total 
117 

orang 
100% 

Tabel 9. Tempat Tinggal Saat Berkuliah di Kota 

Pontianak 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui 

bahwa mayoritas tempat tinggal mahasiswa 

perantau di Kota Pontianak adalah ngekos 

atau asrama dengan jumlah 40 orang atau 

sekitar 34%.  

 
Domisili Asal Jumlah Presentase 

Luar Kota 

Pontianak 

106 

orang 
91% 

Luar Kota 

Kalimantan Barat 
10 orang 9% 

Luar Indonesia/ 

Luar Negeri 
1 orang 1% 

Total 
117 

orang 
100% 

Tabel 10. Domisili Tinggal Sebelum Berkuliah 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui 

bahwa mayoritas domisili mahasiswa 

perantau sebelum berkuliah adalah diluar 

kota Pontianak dengan jumlah 106 orang 

atau sekitar 91%.  

Selanjutnya, untuk mendeskripsikan 

tingkat resiliensi mahasiswa perantau 

peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas instrumen yang akan 

dipergunakan. Hasil ujicoba validitas 

empirik menggunakan product moment, dari 

56 item pernyataan terdapat 27 item butir 

pernyataan yang tidak valid (gugur) dan 29 

item pernyataan yang valid.  

Sesuai dengan arahan ahli instrumen, 

demi keseimbangan proporsi pada butir 

aspek instrumen maka pada item aspek 

impluse control butir negatif nomor 38 

dihapuskan.  

Hasil perhitungan nilai reliabilitas alfa 

cronbach’s menggunakan SPSS 22.0 dari 28 

item butir instrumen yang valid nilainya 

0,830. Nilai koefisien reliabilitas tersebut 

menunjukkan hasil pengukuran instrumen 

yang digunakan memiliki konsistensi yang 
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cukup baik pada setiap responden. Persepsi 

responden mengenai pernyataan yang 

digunakan sudah homogen.  

Norma kelompok instrumen resiliensi 

yang dipergunakan pada 118 mahasiswa 

perantau di BKI IAIN Pontianak adalah 

sebagai berikut, dinyatakan rendah apabila 

total skor < 75,038, dinyatakan sedang 

apabila total skor bernilai diantara 75,038 

hingga 86,306, dan dinyatakan tinggi 

apabila total skor > 86,306. Berdasarkan 

norma kelompok tersebut, maka diperoleh 

hasil kategorisasi tingkat resiliensi 

mahasiswa perantau di BKI IAIN Pontianak 

sebagai berikut: 9 orang mahasiswa perantau 

memiliki tingkat resiliensi yang rendah, 74 

orang memiliki tingkat resiliensi yang 

sedang, dan 35 orang mahasiswa sisanya 

memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. 

 

 

Grafik 1. Presentase Tingkat Resiliensi 

Mahasiswa Perantau 

 

Berdasarkan grafik 1 presentase tingkat 

resiliensi diketahui mayoritas 62% atau 74 

orang mahasiswa perantau memiliki tingkat 

resiliensi sedang. Hanya 35 orang 

mahasiswa atau 30% dari keseluruhan 

mahasiswa perantau yang memiliki tingkat 

resiliensi yang tinggi. Kategorisasi nilai ini 

dapat diartikan bahwa mahasiswa yang 

memiliki tingkat resiliensi tinggi memiliki 

mekanisme koping yang tepat, efektif dan 

memiliki adaptasi diri yang positif saat 

berhadapan dengan stressor yang beresiko 

tinggi mengalami stress (Hendriyani, 2018). 

Lebih spesifik instrumen resiliensi oleh 

peneliti telah dihitung secara per-aspek, 

diantaranya aspek regulasi emosi, kontrol 

terhadap implus, optimisme, kemampuan 

menganalisis masalah, empati, efikasi diri 

serta pencapaian diri sebagai berikut: 

Aspek regulasi diri  

Norma kelompok pada aspek regulasi 

emosi yang dipergunakan adalah sebagai 

berikut, dinyatakan rendah apabila total skor 

< 9,231, dinyatakan sedang apabila total 

skor bernilai diantara 9,231 hingga 11,904, 

dan dinyatakan tinggi apabila total skor > 

11,904. Berdasarkan norma kelompok 

tersebut, maka diperoleh hasil kategorisasi 

tingkat regulasi emosi mahasiswa perantau 

di BKI IAIN Pontianak sebagai berikut: 23 

orang mahasiswa perantau memiliki tingkat 

regulasi emosi yang rendah, 73 orang 

memiliki tingkat regulasi emosi yang 

sedang, dan 22 orang mahasiswa sisanya 

memiliki tingkat regulasi emosi yang tinggi.  

Data tersebut menunjukkan mayoritas 

mahasiswa perantau memiliki tingkat 

regulasi emosi yang sedang atau cukup. Bagi 

mahasiswa perantau yang memiliki regulasi 

emosi rendah dapat diartikan oleh Reivich 

dan Shatté (2002) pada hasil penelitiannya 

sebagai individu yang kurang mampu dalam 

mengatur emosi dan mereka akan 

mengalami kesulitan dalam membangun 

serta menjaga hubungan dengan orang lain. 

Sebaliknya bagi mahasiswa perantau yang 

memiliki regulasi emosi yang tinggi, mereka 

memiliki kemudahan dalam mengelola 

respon saat berinteraksi dengan orang lain 

maupun dalam berbagai kondisi di 

lingkungan. Regulasi emosi dinilai sangat 

penting untuk membangun suatu hubungan 

yang intim, kesuksesan dalam kerja, dan 

menjaga kesehatan fisik.  

Aspek control terhadap implus. 

Selanjutnya, norma kelompok pada 

aspek kontrol terhadap implus yang 

dipergunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut, dinyatakan rendah apabila 

total skor < 15,681, dinyatakan sedang 

apabila total skor bernilai diantara 15,681 

hingga 19,301, dan dinyatakan tinggi 

apabila total skor > 19,301. Berdasarkan 

norma kelompok tersebut, maka diperoleh 

hasil kategorisasi tingkat kontrol terhadap 

implus mahasiswa perantau di BKI IAIN 

30%

62%

8%

Tinggi Sedang Rendah
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Pontianak sebagai berikut: 72 orang 

mahasiswa perantau memiliki tingkat 

kontrol terhadap implus yang rendah dan 46 

orang memiliki tingkat kontrol terhadap 

implus yang sedang. 

Data tersebut menyimpulkan bahwa 

mayoritas mahasiswa perantau memiliki 

tingkat aspek kontrol terhadap implus yang 

rendah. Menurut Hendriyani (2018) individu 

yang memiliki kemampuan control terhadap 

implus yang rendah akan cepat mengalami 

perubahan emosi ketika berhadapan dengan 

berbagai situasi dari lingkungan. Individu 

tersebut akan cenderung reaktif, 

menampilkan perilaku mudah marah, 

kehilangan kesabaran, impulsif dan 

berperilaku agresif. Sehingga membuat 

orang yang berada di sekitarnya kurang 

nyaman dan berakibat pada buruknya 

hubungan sosial individu dengan orang lain.  

Aspek optimisme. 

Norma kelompok pada aspek optimisme 

yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut, dinyatakan rendah 

apabila total skor < 9,959, dinyatakan 

sedang apabila total skor bernilai diantara 

9,959 hingga 13,040, dan dinyatakan tinggi 

apabila total skor > 13,040. Berdasarkan 

norma kelompok tersebut, maka diperoleh 

hasil kategorisasi tingkat optimisme 

mahasiswa perantau di BKI IAIN Pontianak 

sebagai berikut: 11 orang mahasiswa 

perantau memiliki tingkat optimisme yang 

rendah, 94 orang memiliki tingkat 

optimisme yang sedang, dan 13 orang 

mahasiswa sisanya memiliki tingkat 

optimisme yang tinggi. 

Dapat disimpulkan dari data tersebut 

mayoritas mahasiswa perantau memiliki 

tingkat optimisme yang sedang atau cukup. 

Menurut Reivich dan Shatté (2002) individu 

yang optimis mempunyai kemampuan untuk 

mengatasi kemalangan yang mungkin akan 

terjadi di masa depan. Optimisme yang 

dimaksudkan adalah optimisme yang 

realistis.  

Aspek kemampuan menganalisis 

masalah 

Norma kelompok pada aspek 

kemampuan menganalisis masalah yang 

dipergunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut, dinyatakan rendah apabila 

total skor < 6,318, dinyatakan sedang 

apabila total skor bernilai diantara 6,318 

hingga 8,325, dan dinyatakan tinggi apabila 

total skor > 8,325. Berdasarkan norma 

kelompok tersebut, maka diperoleh hasil 

kategorisasi tingkat kemampuan 

menganalisis masalah mahasiswa perantau 

di BKI IAIN Pontianak sebagai berikut: 19 

orang mahasiswa perantau memiliki tingkat 

kemampuan menganalisis masalah yang 

rendah, 85 orang memiliki tingkat 

kemampuan menganalisis masalah yang 

sedang, dan 14 orang mahasiswa sisanya 

memiliki tingkat kemampuan menganalisis 

masalah yang tinggi. 

Mayoritas mahasiswa perantau 

memiliki kemampuan analisis masalah yang 

sedang atau cukup. Dampak dari individu 

yang tidak mampu mengidentifikasi 

penyebab dari permasalahan secara tepat, 

mereka akan terus-menerus membuat 

kesalahan yang sama (Reivich & Shatte, 

2002). 

Aspek empati 

Norma kelompok pada aspek empati 

yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut, dinyatakan rendah 

apabila total skor < 10,141, dinyatakan 

sedang apabila total skor bernilai diantara 

10,141 hingga 13,299, dan dinyatakan tinggi 

apabila total skor > 13,299. Berdasarkan 

norma kelompok tersebut, maka diperoleh 

hasil kategorisasi tingkat empati mahasiswa 

perantau di BKI IAIN Pontianak sebagai 

berikut: 25 orang mahasiswa perantau 

memiliki tingkat empati yang rendah, 77 

orang memiliki tingkat empati yang sedang, 

dan 16 orang mahasiswa sisanya memiliki 

tingkat empati yang tinggi. 

Mayoritas mahasiswa perantau 

memiliki kemampuan empati yang sedang 

atau cukup. Menurut Reivich dan Shatté 

(2002) individu yang memiliki empati dapat 

menginterpretasikan bahasa-bahasa non 

verbal yang ditunjukkan orang lain, mampu 
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menangkap apa yang dipikirkan dan 

dirasakan orang lain. Individu tersebut akan 

mempunyai hubungan sosial yang positif. 

Sebaliknya, individu yang memiliki 

kemampuan empati rendah mereka tidak 

mampu menempatkan diri pada posisi orang 

lain, tidak merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, dan tidak dapat memperkirakan 

maksud orang lain. Individu tersebut 

cenderung menyamaratakan semua 

keinginan dan emosi orang lain, sehingga 

berpotensi menimbulkan kesulitan dalam 

hubungan sosial. 

Aspek efikasi diri 

Norma kelompok pada aspek efikasi diri 

yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut, dinyatakan rendah 

apabila total skor < 7,036, dinyatakan 

sedang apabila total skor bernilai diantara 

7,036 hingga 9,641, dan dinyatakan tinggi 

apabila total skor > 9,641. Berdasarkan 

norma kelompok tersebut, maka diperoleh 

hasil kategorisasi tingkat efikasi diri 118 

orang mahasiswa perantau di BKI IAIN 

Pontianak terkategori rendah. 

 

Data diatas menunjukkan bahwa seluruh 

mahasiswa perantau memiliki efikasi diri 

yang rendah. Menurut Bandura (1997) 

dalam teori social kognitifnya menyebutkan 

rendahnya efikasi diri akan menyebabkan 

meningkatnya kecemasan dan perilaku 

menghindar. Individu tersebut akan 

menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat 

memperburuk keadaan, hal ini bukan 

disebabkan oleh ancaman tapi karena 

merasa tidak mempuanyai kemampuan 

untuk mengelola aspek-aspek berisiko.  

Aspek pencapaian diri 

Norma kelompok pada aspek 

pencapaian diri yang dipergunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut, 

dinyatakan rendah apabila total skor < 

13,036, dinyatakan sedang apabila total skor 

bernilai diantara 13,036 hingga 16,726, dan 

dinyatakan tinggi apabila total skor > 

16,726. Berdasarkan norma kelompok 

tersebut, maka diperoleh hasil kategorisasi 

tingkat pencapaian diri mahasiswa perantau 

di BKI IAIN Pontianak sebagai berikut: 30 

orang mahasiswa perantau memiliki tingkat 

pencapaian diri yang rendah, 67 orang 

memiliki tingkat pencapaian diri yang 

sedang, dan 21 orang mahasiswa sisanya 

memiliki tingkat pencapaian diri yang 

tinggi. 

Data tersebut menjelaskan mayoritas 

mahasiswa perantau memiliki tingkat 

pencapaian diri yang sedang. Pencapaian 

diri dalam resiliensi adalah kemampuan 

individu untuk meraih aspek positif dari 

kehidupan setelah kemalangan yang 

menimpa (Reivich dan Shatté, 2002). 

Lebih spesifik dapat dilihat 

perbandingan presentase tingkat per-aspek 

resiliensi dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini: 

 

Berdasarkan grafik 3 dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua aspek dengan nilai 

terendah namun jumlah terbanyak yang 

dimiliki oleh seluruh mahasiswa perantau 

yaitu aspek efikasi diri (100%) dan aspek 

control terhadap implus (61%). Hal ini 

menjadi perhatian khusus oleh peneliti 

mengingat aspek tersebut memiliki peran 

penting dari terbentuknya diri resiliensi yang 

sehat. Aspek regulasi emosi (62%), aspek 

optimisme (80%), aspek kemampuan 

menganalisis masalah (72%), aspek empati 

(65%), dan aspek pencapaian diri (57%) 

masing-masing aspek tersebut memiliki skor 

yang terkategori sedang.  

Selanjutnya, analisis deskriptif tingkat 

resiliensi mahasiswa perantau berdasarkan 

kelompok gender, etnis, kelas sosial 

(pendapatan sebulan), status pernikahan dan 

19%
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62%
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80% 72% 65% 57%
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Grafik 2. Presentase Tingkat Aspek Resiliensi 

Mahasiswa Perantau 
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tingkat tahun angkatan adalah sebagai 

berikut: 

Kelompok gender 

 

Gender 
Tinggi 

(>86,270) 

Sedang 

(72,857-

86,270) 

Rendah 

(<72,857) 

Perempuan 15 orang  62 orang  13 orang  

Laki-laki 3 orang  18 orang  6 orang  

Tabel 10. Tingkat resiliensi berdasarkan 

kelompok gender 

 

 

Grafik 3. Tingkat Resiliensi Berdasarkan 

Gender 

Berdasarkan tabel 10 dan grafik 3 dapat 

diketahui bahwa mayoritas tingkat resiliensi 

mahasiswa perantau berdasarkan kelompok 

gender adalah sedang, baik dari gender laki-

laki maupun perempuan. Laki-laki 

berjumlah 18 orang atau sekitar 67% dan 

perempuan berjumlah 62 orang atau sekitar 

69%.  

Kelompok Etnis 

Etnis 
Tinggi 

(>86,270) 

Sedang 

(72,857-

86,270) 

Rendah 

(<72,857) 

Melayu 9 orang 35 orang 12 orang 

Madura - 20 orang 3 orang 

Jawa 5 orang 14 orang 3 orang 

Sunda - 4 orang 1 orang 

Bugis 3 orang 2 orang - 

Dayak 1 orang 2 orang - 

Batak - 1 orang - 

Betawi - 1 orang - 

Tabel 11. Tingkat resiliensi berdasarkan 

kelompok etnis 

 

Berdasarkan tabel 11 dan grafik 4 dapat 

diketahui bahwa mayoritas tingkat resiliensi 

mahasiswa perantau berdasarkan kelompok 

etnis adalah sedang, baik dari etnis Melayu, 

Madura, Jawa, Sunda, Dayak, Batak, dan 

Betawi. Hanya etnis Bugis yang mayoritas 

kelompoknya memiliki resiliensi tinggi dari 

5 orang sampel mahasiswa perantau 3 

diantaranya memiliki tingkat resiliensi yang 

tinggi.  

 

Kelompok kelas sosial (pendapatan 

dalam sebulan) 

 
Pendapatan 

dalam 

sebulan 

Tinggi 

(> 

86,270) 

Sedang 

(72,857-

86,270) 

Rendah 

(<72,857) 

<Rp.500.000 7 orang 36 orang 7 orang 

Rp.500.000 – 

Rp.1.000.000 
9 orang 38 orang 9 orang 

Rp.1.000.000 – 

Rp.2.000.000 
1 orang 3 orang 3 orang 

>Rp.2.000.000 1 orang 3 orang - 

Tabel 11. Tingkat resiliensi berdasarkan 

kelompok kelas sosial 

 

Grafik 5. Tingkat Resiliensi Berdasarkan Kelas 

Sosial (Pendapatan Perbulan) 

 

Berdasarkan tabel 12 dan grafik 5 

dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat 
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resiliensi mahasiswa perantau 

berdasarkan kelas sosial adalah sedang. 

Artinya, 38 dari 117 orang mahasiswa 

dengan pendapatan perbulan 

Rp.500.000,- hingga Rp.1.000.000,- 

perbulan memiliki tingkat resiliensi yang 

sedang, disusul dengan 36 orang 

mahasiswa dengan pendapatan perbulan 

kurang dari Rp.500.000,-. 

 

Kelompok status pernikahan 

 
Status 

Pernikahan 

Tinggi 

(> 

86,270) 

Sedang 

(72,857-

86,270) 

Rendah 

(<72,857) 

Menikah 1 orang 7 orang 1 orang 

Lajang 17 orang 73 orang 18 orang 

Tabel 12. Tingkat resiliensi berdasarkan 

kelompok status pernikahan 

 

 

Grafik 6. Tingkat Resiliensi Berdasarkan Status 

Pernikahan 

Berdasarkan tabel 13 dan grafik 6 dapat 

diketahui bahwa mayoritas tingkat resiliensi 

mahasiswa perantau berdasarkan kelompok 

status pernikahan adalah sedang. 78% 

mahasiswa perantau yang sudah menikah 

memiliki tingkat resiliensi sedang dan 68% 

mahasiswa perantau yang lajang memiliki 

tingkat resiliensi sedang. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

Kelompok tingkatan tahun angkatan 

 

Tahun 

Angkata

n 

Tinggi 

(> 

86,270

) 

Sedang 

(72,857

-

86,270) 

Rendah 

(<72,857

) 

2015 6 orang 26 orang 7 orang 

2016 3 orang 23 orang 3 orang 

2017 1 orang 21 orang 4 orang 

2018 8 orang 10 orang 5 orang 

Tabel 13. Tingkat resiliensi berdasarkan 

kelompok tahun angkatan 

 

Grafik 7. Tingkat Resiliensi BerdasarkanTahun 

Angkatan 

 

Berdasarkan tabel 14 dan grafik 7 dapat 

diketahui bahwa mayoritas tingkat resiliensi 

mahasiswa perantau berdasarkan kelompok 

tingkat tahun angkatan adalah sedang. 

Penelitian ini akan lebih kaya hasil 

informasi apabila juga dikaji lebih 

mendalam dengan menggunakan analisis 

pendekatan kualitatif. Terlebih diketahui 

terdapat mahasiswa perantau yang mendapat 

skor kategori rendah dari 2 aspek resiliensi 

yaitu aspek efikasi diri dan aspek control 

terhadap implus. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menggambarkan 

bahwa mayoritas mahasiswa perantau di 

program studi BKI IAIN Pontianak 

memiliki tingkat resiliensi yang sedang. 

Tingkat resiliensi sedang dinyatakan apabila 

hasil total skor instrumen bernilai diantara 

75,038 hingga 86,306, dan sebanyak 74 

orang mahasiswa perantau atau sekitar 62% 

dari seluruh sampel memiliki nilai total skor 

diantara rentang nilai kategori tersebut. 

Selain itu diketahui dari 7 aspek 

resiliensi mahasiswa perantau, aspek 

regulasi emosi, optimisme, kemampuan 

menganalisis masalah, empati, dan 

pencapaian diri masing-masing aspek 
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memiliki skor yang terkategori sedang. 

Lebih lanjut hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa terdapat dua aspek 

dengan nilai terendah namun jumlah 

terbanyak yang dimiliki oleh seluruh 

mahasiswa perantau yaitu aspek efikasi diri 

(100%) dan aspek control terhadap implus 

(61%).  

Selanjutnya analisis tingkat resiliensi 

berdasarkan kelompok gender, etnis, kelas 

sosial (pendapatan sebulan), status 

pernikahan dan tingkat tahun angkatan tidak 

ada menunjukkan hasil tingkat perbedaan 

yang signifikan jauh. Mayoritas pada 

masing-masing kelompok memiliki tingkat 

resiliensi yang sedang. 

Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah akan sangat baik apabila penelitian 

studi deskriptif ini dikembangkan dengan 

penelitian kualitatif. Serta pengembangan 

penelitian kuantitatif dengan populasi 

sampel penelitian menjadi seluruh 

mahasiswa perantau di perguruan tinggi 

sekota Pontianak yang memiliki program 

jurusan bimbingan konseling.  
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GAMBARAN SELF-COMPASSION SISWA DI SMA NEGERI  

SE-JAKARTA PUSAT 

 

Eka Wahyuni1  

Titun Arsita2  

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran self-compassion siswa di 

SMA Negeri se-Jakarta Pusat. Sampel penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri se-

Jakarta Pusat sebanyak 1348 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

multistage random sampling. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei dan dianalisis dengan 

menggunakan persentase Hasil penelitian menunjukkan self-compassion siswa di 

SMA Negeri se-Jakarta Pusat cukup baik, dengan sebagian besar siswa berada pada 

kategori sedang sebesar 68.47%. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa masih perlu 

diadakan peningkatan karena masih ada kecenderungan untuk melakukan kritik diri, 

merasa terasing, dan melebih-lebihkan masalah dan perasaan saat mengalami 

masalah. Oleh sebab itu, guru BK perlu memberikan layanan preventif dan responsif 

untuk meningkatkan self-compassion pada siswa melalui layanan klasikal maupun 

layanan individual. 

Kata Kunci : self-compassion, siswa SMA, Jakarta Pusat  

 

Abstract 
This study aims to get a profile of students' self-compassion in State High Schools 

throughout Central Jakarta. The samples were 1348 students in State High Schools 

in Central Jakarta. This research uses a multistage random sampling as a sampling 

technique. The method used is a quantitative method. The data collection was 

carried out using surveys and analyzed using percentages. The result showed that 

students' self-compassion in State High Schools in Central Jakarta was fairly well, 

with most students got the medium category at 68.47%. This result indicates that 

some improvements are needed because students still have a tendency to self-

criticize, feel alienated, and exaggerate problems and feelings when experiencing 

problems. Therefore, the schools’ counselors need to provide preventive and 

responsive services to improve self-compassion for students through both classical 

and individual services. 

Keywords: self-compassion, high school student, Central Jakarta 
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PENDAHULUAN 

Siswa SMA berada pada usia 15-18 

tahun, yang menurut Santrock (2011) 

mereka masuk dalam kategori remaja 

tengah. Remaja merupakan masa transisi 

dari masa anak-anak menuju masa dewasa 

(Nurhayati, 2015). Masa remaja 

digambarkan sebagai masa yang penuh 

masalah dan membutuhkan banyak 

penyesuaian diri karena terjadinya 

perubahan harapan, peran sosial, dan 

perilaku (Hurlock, 2006). Perubahan itu 

dapat memicu konflik seperti perilaku 

melawan dan menyebabkan munculnya 

emosi negatif seperti kecemasan, iri, 

perasaan marah karena kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak sesuai, dan kurang merasa 

puas dengan hidup yang dijalani (Batubara, 

2016; Chung, 2016). Dalam menghadapi hal 

tersebut, remaja harus memiliki kesadaran, 

kesabaran, rasa toleransi, kemampuan untuk 

memecahkan masalah, memiliki moralitas, 

kemampuan menjalin relasi sosial, 

kemampuan mengendalikan stres, dan 

kemampuan untuk berkompromi dengan diri 

untuk dapat melewati masa ini (Masturi, 

2010). 

Emosi-emosi negatif pada remaja jika 

dirasakan terus-menerus tanpa ada 

penyelesaian dapat menghambat remaja 

melewati masa transisinya (Berking, Orth, 

Wupperman, Meier, & Caspar, 2008). Selain 

itu, emosi negatif dapat memicu gejala 

depresi dan membuat remaja cenderung 

menyalahkan serta mengkritik diri sendiri 

(Arimitsu & Hofmann, 2017). Untuk 

mengelola emosi-emosi negatif tersebut, 

mereka perlu memiliki self-compassion. 

Self-compassion penting dimilki oleh 

remaja karena dapat membantu remaja 

untuk mengatasi berbagai masalah 

kehidupannya. Self-compassion dapat 

mengurangi kecemasan remaja dalam situasi 

yang berkaitan dengan harga diri (Neff, 

Kirkpatrick, & Rude, 2007). Self-

compassion membantu remaja sebagai 

individu agar mampu bertahan, memahami, 

dan menyadari makna dari sebuah masalah 

sebagai hal yang positif (Breines & Chen, 

2012). 

Remaja yang memiliki self-compassion 

rendah akan mengalami stres bahkan depresi 

karena tidak mampu menerima kondisi diri 

dan menyalahkan diri sendiri (Bergen-Cico 

& Cheon, 2014; Bluth & Blanton, 2015; Lin, 

Mack, Enright, Krahn, & Baskin, 2004). 

Self-compassion dapat menurunkan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh 

remaja, seperti tingkat depresi akibat 

kecenderungan ingin tampil sempurna, 

alienasi atau perasaan terasing dari orang 

lain, rasa malu, dan perfeksionisme yang 

memberikan batas pada harapan yang tidak 

realistis (Boersma, Håkanson, Salomonsson, 

& Johansson, 2015; Ferrari, Yap, Scott, 

Einstein, & Ciarrochi, 2018; Hasanah & 

Hidayati, 2017). 

Self-compassion yang rendah juga 

berdampak pada penerimaan diri yang 

menjadikan remaja sulit memaafkan diri atas 

masalah yang terjadi (Kaminer, Stein, 

Mbanga, & Zungu-Dirwayi, 2001; Neff & 

McGehee, 2010). Pada beberapa kondisi, 

remaja perempuan dilaporkan melakukan 

kritik diri lebih banyak daripada remaja laki-

laki (Yarnell & Neff, 2013). Hal ini 

menyebabkan mereka merasa 

keberadaannya tidak pantas di lingkungan 

sekitar (Neff, 2011). Dalam kaitannya 

dengan hal ini, self-compassion dapat 

meningkatkan penerimaan diri agar remaja 

dapat secara utuh menerima kelebihan dan 

kekurangan yang dimilikinya (Neff, 2003). 

Studi pendahuluan menggunakan 

instrumen yang peneliti kembangkan 

berdasarkan kisi-kisi self-compassion scale 

(SCS) dilakukan disalah satu SMA Negeri 

Jakarta Pusat dengan jumlah responden 

sebanyak 36 orang siswa menunjukkan skor 

rata-rata self-compassion sebesar 2,48 

termasuk dalam kategori rendah. Dengan 

rincian pada setiap responden yaitu 61,11% 

responden tergolong dalam kategori rendah, 

36,11% responden tergolong dalam kategori 

sedang, dan 2,78% responden tergolong 

dalam ketegori tinggi. 

Self-compassion diperlukan karena 

remaja memiliki masa yang rentan untuk 

melakukan kritik diri (Neff, 2003). Untuk 

itu, penelitian ini ingin mengetahui 
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gambaran self-compassion yang menjadi 

potensi bagi remaja untuk mengatasi 

masalah-masalahnya. Survei peneliti 

tentang gambaran self-compassion siswa 

penting sebagai dasar data Guru Bimbingan 

dan Konseling mengetahui taraf self-

compassion siswa untuk membantu 

meningkatkan self-compassion siswa yang 

berada dalam kategori rendah dan sedang, 

serta mempertahankan dan mengembangkan 

potensi siswa yang kategori self-compassion 

tinggi. 

 

Self-Compassion 

Neff (2011) menyatakan Self-

Compassion merupakan adanya perasaan 

peduli dan upaya mendukung diri sendiri 

saat mengalami masalah. Self-Compassion 

dapat mempengaruhi remaja dalam 

mengatasi pandangan diri yang negatif. 

Remaja yang memiliki Self-Compassion 

akan menerima ketidaksesuaian dengan 

perasaan tenang sehingga membuka 

kesadaran diri, bukan justru menghindar dan 

terputus dari kondisi tersebut. Self-

Compassion membantu remaja untuk 

menghindari pemikiran negatif pada saat 

mencari solusi atas ketidaksesuaian yang 

terjadi, serta tidak melebih-lebihkannya 

yang justru akan membuat remaja semakin 

terlarut dalam masalah. Komponen dalam 

self-compassion adalah self-kindness, self-

judgment, common humanity, isolation, 

mindfulness dan over-identified. 

Self-kindness mengutamakan 

pemahaman kelemahan dan kesalahan 

daripada menyalahkan diri sendiri (self-

judgement). Self-judgement adalah kondisi 

dimana individu melakukan kritik diri 

sendiri atas masalah yang sedang dihadapi. 

Common humanity merujuk pada 

definisi bahwa individu itu fana, rentan dan 

tidak sempurna. Oleh karena itu, kasih 

sayang melibatkan pengakuan bahwa 

masalah dan ketidakmampuan adalah bagian 

dari pengalaman individu. Hal ini bertolak 

belakang dengan isolation atau perasaan 

terisolasi karena tidak memiliki hal-hal 

seperti yang individu inginkan. 

Mindfulness adalah keadaan dimana 

individu mengamati pikiran dan perasaan 

apa adanya, tanpa berusaha menekan atau 

menolaknya. Individu tidak mengabaikan 

rasa sakit dan merasakan rasa kasihan pada 

diri pada saat yang bersamaan. Mindfulness 

berlawanan dengan over-identified. Over-

identified adalah reaksi berlebihan individu 

ketika menghadapi suatu permasalahan. 

Apabila individu terfokus pada ketakutan 

dan kecemasan dalam menghadapi suatu 

permasalahan, individu akan merasakan 

banyak rasa sakit yang tidak beralasan. 

Dalam kasus ini, mindfulness mengajak 

individu untuk tidak berlebihan dalam 

mendefiniskan perasaan maupun pikirannya 

sehingga individu dapat bersih dari pikiran 

negatifnya.  

Ada lima faktor keberhasilan untuk 

menumbuhkan Self-Compassion dalam diri 

individu menurut Germer  (2009), kelima 

kunci tersebut melalui fisik, mental, 

emosional, hubungan dengan orang lain, dan 

spiritual.  

Menurut Neff dan Knox (2017) self-

compassion berdampak pada kesejahteraan 

individu karena memberikan perasaan 

positif dalam menerima masalah yang ada 

pada diri, motivasi diri karena self-

compassion akan menyadarkan individu 

bahwa mereka tidak dapat selalu 

mendapatkan apa yang diinginkan, 

kesehatan fisik dan mental, citra tubuh agar 

individu dapat menerima tanpa syarat diri 

mereka sendiri dan merangkul kekurangan 

dengan rasa iba, dan hubungan interpersonal 

yang menjadikan individu memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap kesulitan 

orang lain. 

Neff (2011) manfaat self-compassion 

adalah agar individu memiliki ketahanan 

emosional, mengembangkan harga diri, 

serta menumbuhkan motivasi dan 

perkembangan diri. Germer (2009) self-

compassion akan memberikan penerimaan 

diri yang sesungguhnya. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Populasinya adalah siswa SMA Negeri se-

Jakarta Pusat. Adapun populasi siswa SMA 

Negeri di Jakarta Pusat sebanyak 8.817 

siswa dari 13 SMA Negeri di Jakarta Pusat. 

Sampel yang didapatkan berjumlah 1348 

siswa dari seluruh SMA Negeri se-Jakarta 

Pusat. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Gugus Bertahap Ganda atau Multistage 

Random Sampling. Pengambilan sampel 

dilakukan secara bertahap berdasarkan 

wilayah-wilayah tersebut dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Populasi sampel pertama terdiri dari 

seluruh kecamatan di wilayah Jakarta 

Pusat. 

2. Sampel kedua terdiri dari 13 sekolah 

dari seluruh kecamatan. 

3. Sampel ketiga terdiri dari 2-3 kelas 

terpilih secara acak pada setiap sekolah. 

Instrumen yang digunakan adalah 

terjemahan dari Self-Compassion Scale. 

Item yang digunakan berjumlah 26 butir. 

Keseluruhan item valid dengan koefisien 

validitas berkisar dari 0,310-0,619 dan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,83. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 

yang ada di wilayah Jakarta Pusat dengan 

menyebarkan instrumen kepada siswa 

mengenai gambaran self-compassion pada 

siswa di SMA negeri se-Jakarta Pusat. 

Jumlah sampel yang didapatkan adalah 1348 

dengan rincian 551 siswa laki-laki dan 797 

siswa perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang Skor 

Kategori-

sasi 

Jum

-lah 

Persen-

tase 

X < 2,50 Rendah 91 6,75% 

2,50 ≤ X ≤ 3,50 Sedang 923 68,47% 

X > 3,50 Tinggi 334 24,78% 

Table 1. Self-Compassion Siswa 

Self-compassion siswa di SMA Negeri 

se-Jakarta Pusat berada pada kategorisasi 

sedang dengan skor rata-rata sebesar 3,23 

(68,47%). Menurut Neff dan Knox (2017) 

hal ini menunjukkan siswa memiliki 

kecenderungan untuk peduli terhadap diri 

sendiri, cukup memiliki kecenderungan 

untuk memahami diri sendiri, cukup dapat 

menawarkan kehangatan pada diri sendiri, 

cukup memberikan kenyamanan pada diri 

sendiri serta cukup dapat menawarkan 

penerimaan tanpa syarat terhadap diri 

sendiri saat menghadapi masa-masa sulit 

seperti kegagalan, penderitaan, kesedihan 

dan ketidaksempurnaan. Namun siswa yang 

masuk pada kategori sedang cukup memiliki 

sikap menyerang pada kekurangan diri, 

cukup mencaci kekurangan diri di saat 

menghadapi masa-masa sulit seperti 

kegagalan, penderitaan, kesedihan dan 

ketidaksempurnaan. Siswa cukup mampu 

mengakui ketidaksempurnaan yang dimiliki 

oleh setiap manusia, cukup mengakui bahwa 

kegagalan pernah dialami oleh setiap 

manusia, cukup mengakui setiap manusia 

pernah membuat kesalahan serta cukup 

mampu mengakui setiap manusia 

mengalami tantangan hidup. Siswa cukup 

merasa terpisah oleh pengalaman 

ketidaksempurnaan. Siswa juga menyadari 

pengalaman menyakitkan pada seseorang 

dengan cara yang cukup seimbang, cukup 

mengabaikan pengalaman yang 

menyakitkan, cukup menguatkan 

pengalaman yang menyakitkan, cukup 

mengabaikan perasaan yang sakit serta 

cukup menguatkan perasaan yang sakit. 

Siswa masih cukup terbawa oleh situasi / 

keadaan yang menyedihkan / menyakitkan 

serta cukup bersikap melebih-lebihkan 

situasi / keadaan yang tidak menyenangkan. 

Menurut Mackintos, Power, Schwannauer, 

dan Chan (2018) siswa dengan self-
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compassion sedang cenderung cukup 

memiliki harga diri lebih tinggi, menerima 

kesalahan dan kekurangan diri. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, 

Jackson, dan Heaven (2015) yang 

menemukan rata-rata self-compassion 

responden siswa berada pada kategori 

sedang yang menggambarkan siswa dapat 

memaafkan diri sendiri atas kegagalan yang 

dialami dan menyadari bahwa kegagalan 

merupakan hal yang wajar dialami remaja 

sebagai manusia. Peneltiian Jiang, You, 

Hou, Du, Lin, Zheng, dan Ma (2016) juga 

menemukan rata-rata self-compassion 

responden siswa sedang dengan makna 

bahwa siswa dapat berdamai dengan rasa 

sakit emosional yang sedang dialami. 

Hasil self-compassion siswa berada 

pada kategori sedang dipengaruhi oleh 

karakteristik perkembangan siswa sebagai 

remaja yang menurut Hurlock (2006) tidak 

realistik menjadikan siswa cenderung 

melihat dirinya dan orang lain sebagaimana 

yang dia inginkan, bukan sebagaimana 

adanya. Germer (2009)menjelaskan remaja 

yang mengalami perubahan fisik terkadang 

mendapatkan kritikan dari orang di 

sekitarnya. Saat seperti ini, menurut 

Santrock (2007) dapat membuat siswa 

rentan mengalami stress, kemarahan, dan 

memicu munculnya masalah lain yang 

menggangu aktivitasnya di lingkungan, 

salah satunya di sekolah. 

 

 
Grafik 1 Komponen Self-Compassion 

Bila dilihat dari keenam komponen, 

komponen yang memiliki kategori tinggi 

adalah self-kindness (3,56) dan kelima 

komponen yaitu common humanity (3,50), 

mindfulness (3,48), isolation (3,18), self-

judgement (3,01), dan over-identified (2,99) 

berada pada kategori sedang. Menurut Neff 

(2011) hal ini menggambarkan bahwa siswa 

cenderung dapat menerima kelebihan dan 

kekurangan diri, cenderung cukup 

memahami bahwa individu tidak ada yang 

sempurna, cenderung cukup mampu 

mengontrol emosi negatif, dan memiliki 

kecenderungan cukup tidak berlebihan 

dalam menghadapi masalah. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chishima, Mizuno, 

Sugawara, dan Miyagawa (2018) yang 

menemukan bahwa komponen self-

compassion responden yang paling tinggi 

adalah over-identified (3,51) yang berada 

pada kategori tinggi dan kelima komponen 

lain yaitu self-judgement (3,46), mindfulness 

(2,89), isolation (2,88), common humanity 

(2,69), dan self-kindness (2,68) berada pada 

kategori sedang. Siswa didefinisikan siswa 

cenderung belum cukup menyeimbangkan 

sudut pandang dalam emosi negatif. Selain 

itu, hasil berbeda juga didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Cunha, 

Xavier, & Castilho (2016) ditemukan bahwa 

self-kindness (2,86), self-judgement (2,88), 

common humanity (3,02), isolation (2,94), 

mindfulness (3,05), over-identified (2,85). 

Ini menggambarkan siswa cenderung cukup 

menyeimbangkan sudut pandang dalam 

emosi negatif, cenderung cukup memahami 

bahwa individu tidak sempurna, cenderung 

melakukan kritik diri. 

 

 
Grafik 2 Self-Compassion Siswa Laki-laki dan 

Perempuan 

Skor siswa laki-laki sebesar 3,28 dan 

skor perempuan sebesar 3,19. Terdapat 

kecenderungan bahwa siswa laki-laki 

memiliki self-compassion lebih tinggi 

sebesar 0,09 dari skor siswa perempuan. Hal 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Bluth, Campo, Futch, & Gaylord 

(2017), penelitian Castilho, Carvalho, 
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Marques, dan Pinto-Gouveia (2017), dan 

penelitian Bluth dan Blanton (2015) yang 

menunjukkan self-compassion siswa laki-

laki cenderung lebih tinggi daripada siswa 

perempuan. 

 

 
Grafik 3 Self-Kindess 

Self-kindness siswa laki-laki dan 

perempuan berada pada kategori sedang 

meskipun ada kecenderungan skor siswa 

laki-laki lebih tinggi daripada skor siswa 

perempuan sebesar 0,01. 

 

 
Grafik 4 Self-Judgement 

Self-judgement siswa laki-laki dan 

perempuan berada pada kategori sedang 

meskipun ada kecenderungan skor siswa 

perempuan lebih tinggi daripada skor laki-

laki sebesar 0,01. 

 

 
Grafik 5 Common Humanity 

Common humanity siswa laki-laki dan 

perempuan pada kategori sedang meskipun 

ada kecenderungan skor siswa perempuan 

lebih tinggi daripada skor siswa laki-laki 

sebesar 0,05.  

 

 
Grafik 6 Isolation 

Isolation siswa laki-laki dan perempuan 

berada pada kategori sedang meskipun ada 

kecenderungan skor siswa perempuan lebih 

tinggi daripada skor laki-laki sebesar 0,04. 

 

 
Grafik 7 Mindfulness 

Mindfulness siswa laki-laki dan 

perempuan berada pada kategori sedang 

meskipun ada kecenderungan skor siswa 

laki-laki lebih tinggi daripada skor 

perempuan sebesar 0,04. 

 

 
Grafik 8 Over-identified 

Over-identified siswa laki-laki dan 

perempuan berada pada kategori sedang 

meskipun ada kecenderungan skor siswa 

laki-laki lebih tinggi daripada skor 

perempuan sebesar 0,03. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

self-judgement siswa laki-laki (3,00) 

cenderung lebih rendah 0,01 daripada siswa 

perempuan (3,01). Hal ini selaras dengan 

penelitian Yarnel dan Neff (2013) yang 

menemukan pada beberapa kondisi, siswa 

perempuan dilaporkan melakukan kritik diri 

lebih banyak daripada siswa laki-laki. 

Penelitian Neff (2011) menunjukkan bahwa 

wanita memiliki lebih banyak hal yang perlu 
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dipikirkan termasuk kejadian negatif di 

masa lalu daripada laki-laki sehingga 

perempuan dapat mengalami depresi dan 

kecemasan dua kali lipat dibandingkan laki-

laki. Laki-laki menggunakan kemarahannya 

untuk menghadapi kesulitan atau 

ketidakmampuan. Kemarahan membuat 

mereka merasa tangguh dan menutupi 

semua perasaannya yang lemah. Menurut 

Pasiak (Amin, 2018) pemahaman perbedaan 

biologis laki-laki dan perempuan akan lebih 

mendalam dengan memahami struktur otak 

manusia. Terkait hal itu struktur otak laki-

laki dan perempuan memiliki perbedaan 

anatomi yang akan berimplikasi pada 

perbedaan cara dan gaya melakukan sesuatu. 

Menurut Amin (2018) secara umum 

hipotalamus laki-laki terutama pada preoptic 

region berukuran 2,5-3 kali besar dari 

perempuan. Kondisi ini menjadikan laki-laki 

lebih peka terhadap stimulus (suara dan 

sentuhan) daripada emosi, perempuan 

sebaliknya. 

Menurut Neff dan McGehee (2010) 

salah satu yang berkontribusi pada Self-

compassion siswa adalah peran orangtua. 

Keluarga merupakan tempat siswa 

bergantung dari awal kehidupannya. 

Orangtua diharapkan dapat menjelaskan hal-

hal, membantu siswa untuk menghadapi 

sebuah ketakutan dan menjaga siswa merasa 

nyaman. Namun, ada beberapa orangtua 

yang berusaha untuk mengontrol siswa 

dengan memberikan kritik untuk 

menjauhkan siswa dari masalah atau 

meningkatkan perilaku mereka. Kritik diri 

terus-menerus dapat membuat siswa merasa 

tidak berharga dan depresi. Menurut 

Moreira, Gouveia, dan Canavarro (2018), 

orangtua juga berperan untuk menciptakan 

lingkungan keluarga yang baik dan suportif 

akan dapat menginternalisasi sifat-sifat 

responsif dan penuh kasih dari orangtua 

kedalam hubungan intrapersonal yang sehat. 

Dengan begitu, siswa juga dapat 

mengembangkan strategi regulasi emosi 

yang adaptif agar untuk mengendalikan 

emosi negatif. Menurut Gouveia, Carona, 

Canavarro, dan Moreira (2016) orangtua 

yang mampu membangun lingkungan 

minim tekanan dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan self-kindness agar dapat 

mendukung diri saat berada dalam masalah. 

Pepping, Davis, P, O’Donovan, dan Pal 

(2015) juga menjelaskan bahwa orangtua 

yang hangat akan membuat siswa meraa 

lebih aman dan nyaman dalam hubungan 

orangtua-anak, sehingga terhindar dari 

perasaan tidak dicintai dan diabaikan. 

Menurut Chishima, Mizuno, Sugawara, 

dan Miyagawa (2018) self-compassion 

berkaitan dengan coping stress individu. 

Self-compassion berpengaruh untuk 

mengurangi perasaan terancam dan 

memberikan kemampuan untuk 

mengendalikan tekanan karena sadar bahwa 

kesulitan dan masalah merupakan bagian 

dari kondisi manusia. Sehingga siswa 

mengambil sudut pandang yang seimbang 

daripada fokus pada masalah yang terjadi. 

Sehingga, semakin tinggi coping stress 

siswa, semakin tinggi pula self-compassion 

yang dimiliki. 

Menurut Neff (2011) siswa dengan self-

compassion sedang masih perlu diadakan 

peningkatan karena masih ada 

kecenderungan untuk melakukan kritik diri, 

merasa terasing, dan melebih-lebihkan 

masalah dan perasaan saat mengalami 

masalah. Menurut Hidayati (2018) pelatihan 

psikodrama dapat membuat siswa sebagai 

individu memiliki ruang untuk meluapkan 

emosi yang terhambat, terlibat aktif dalam 

penyelesaian masalah, dan terbuka terhadap 

pengalaman hidupnya. Aktifitas dalam 

proses psikodrama ini dapat meningkatkan 

keterbukaan individu terhadap pengalaman-

pengalamannya sehingga mampu 

meningkatkan self compassionnya. 

Menurut Bluth dan Blanton (2015) self-

compassion bagi siswa khususnya siswa 

perempuan dapat ditingkatkan dengan 

mengadakan pelatihan peningkatan self-

compassion untuk mengajarkan siswa peka 

terhadap situasi yang genting namun tetap 

dapat memberikan kebaikan pada diri 

sendiri dalam situasi tersebut. Hal ini 

membantu siswa perempuan untuk 

menyadari bahwa masalah yang mereka 

alami adalah bagian dari proses 
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perkembangan diri. Pelatihan ini dapat 

membantu siswa perempuan menurunkan 

tingkat stres mereka, perasaan terisolasi, dan 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian 

diri. Selain itu, pelatihan ini membantu 

siswa mengurangi emosi negatif yang sering 

dihadapi dalam fase perkembangan dan 

memfasilitasi siswa untuk menjadi orang 

dewasa yang sehat dan penuh kasih sayang. 

Menurut Moreira, Carona, Silva, Nunes, 

dan Canavarro, M (2016) ternyata orangtua 

perlu memiliki self-compassion. Hal ini 

berkaitan dengan orangtua yang memiliki 

self-kindness akan lebih sedikit melakukan 

kritik diri dan percaya dengan 

kemampuannya sebagai orangtua. Orangtua 

yang memiliki common humanity juga akan 

menerima kekurangan dan keterbatasan 

anak-anak mereka. Hal ini dapat membantu 

orangtua untuk meningkatkan kesadaran diri 

dan emosinya agar dapat menahan rekasi 

berlebihan perilaku siswa sebagai anak yang 

tidak sesuai dengan harapannya.  

Penelitian Albertson, Neff, dan Dill-

Shackleford (2015) menemukan bahwa self-

compassion dapat ditingkatkan dengan 

mendengarkan podcast tentang meditasi dan 

self-compassion. Mendengarkan secara aktif 

selama tiga minggu podcast ini berpengaruh 

pada citra diri individu, khususnya pada 

wanita yang cenderung melakukan kritik diri 

lebih banyak daripada laki-laki. Aktivitas ini 

dapat menurunkan kecewaan diri atas tubuh 

yang dimiliki. 

Menurut Beaumont, Irons, Rayner, & 

Dagnall (2016)  pelatihan kesehatan dengan 

tema compassion dapat meningkatkan self-

compassion dan menurunkan kritik diri. 

Mempelajari cara mendukung diri dan 

meningkatkan self-compassion dapat 

menurunkan kritik diri saat siswa sebagai 

individu mengalami kegagalan. 

Menurut Khorami, Moeini, & 

Ghamarani (2016) pelatihan self-

compassion, keduanya dapat meningkatkan 

self-compassion. Selain itu, menurut Ko, 

Grace, Chavez, Grimleya, Dalrymple, & 

Olson (2018) seminar tentang self-

compassion dapat meningkatkan kepedulian 

dan kesejahteraan diri. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah 

penelitian ini hanya dilakukan di SMA 

Negeri di Kota Jakarta Pusat, maka hasilnya 

tidak dapat digeneralisasikan pada remaja di 

SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta dan 

tidak dapat digeneralisasikan dengan 

sekolah lainnya seperti SMA Swasta atau 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian self-

compassion siswa di SMA Negeri se-Jakarta 

Pusat yang dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa self-compassion 

siswa cukup baik dengan skor 3,23. Hal ini 

menggambarkan siswa cukup memiliki 

kecenderungan untuk peduli terhadap diri 

sendiri, cukup memiliki kecenderungan 

untuk memahami diri sendiri, Namun siswa 

yang masuk pada kategori sedang cukup 

memiliki sikap mencaci kekurangan diri. 

Siswa cukup mampu mengakui 

ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh 

setiap manusia, Siswa juga menyadari 

pengalaman menyakitkan pada seseorang 

dengan cara yang cukup seimbang. Siswa 

masih cukup terbawa oleh situasi yang 

menyedihkan, serta cukup bersikap 

melebih–lebihkan situasi yang tidak 

menyenangkan. 

Self-compassion siswa laki-laki 

memiliki skor 3,28 dan siswa perempuan 

memperoleh skor 3,19. Kecenderungan ini 

didasarkan dari beberapa kondisi, dimana 

siswa perempuan dilaporkan melakukan 

kritik diri lebih banyak daripada siswa laki-

laki dan permpuan memiliki lebih banyak 

hal yang perlu dipikirkan termasuk kejadian 

negatif di masa lalu daripada laki-laki. 

Hasil penelitian berdasarkan komponen, 

komponen yang memiliki kategori tinggi 

adalah self-kindness (3,56). Kemudian, 

kelima komponen lain berada pada kategori 

sedang; yaitu common humanity (3,50), 

mindfulness (3,48), isolation (3,18), self-

judgement (3,01), dan over-identified (2,99). 

Kecenderungan ini didasari oleh 
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karakteristik perkembangan siswa sebagai 

remaja, peran orangtua siswa di rumah, dan 

coping stress siswa sebagai individu. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai self-compassion pada 

siswa dengan melihat faktor pengaruh self-

compassion yang belum dibahas dalam 

penelitian ini, seperti faktor spiritual. 

Kemudian, diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat mengkaji self-compassion 

yang dikaitkan dengan variabel lain dan 

melakukan penelitian eksperimen. 
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PENGEMBANGAN BUKU POP-UP KARIER UNTUK KESADARAN KARIER 

SISWA SEKOLAH DASAR 

 

Elia Firda Mufidah1 

 

Abstrak 

Kesadaran karier merupakan hal yang penting dimiliki siswa di sekolah dasar. 

Perkembangan karier di sekolah dasar menjadi tugas dari guru bimbingan dan 

konseling atau konselor kunjung. Media bimbingan dan konseling di sekolah dasar 

masih minim. Oleh karena itu peneliti mencoba mengembangan buku pop-up karier 

untuk membantu memberikan layanan bimbingan karier di sekolah dasar terutama 

dalam tahap kesadaran karier. Metode penelitian dan pengambangan yang 

digunakan ada 3 tahapan yakni studi pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap 

uji media. 

Kata Kunci: Kesadaran, Karier, dan Buku Pop-Up 

Abstract 
Career awareness is important for students in primary school. School career in 

elementary school becomes the duty of guidance and counseling teacher or 

counselor to visit. Guidance and counseling in primary schools is minimal. 

Therefore, you can develop career pop-up books to help provide guidance services 

in elementary schools in the career awareness process. Methods of research and 

mining used are 3 stages of preliminary study, development stage and media stages. 

Keywords: Awareness, Career, and Pop-Up Book 

PENDAHULUAN 

Kesadaran karier merupakan hal yang 

penting untuk dimiliki siswa di Sekolah 

Dasar. Hal tersebut sesuai dengan 

pandangan Mc Daniels & Hummel (1984) 

ada 3 tahapan perkembangan karier anak 

yakni kesadaran (sebelum 11 tahun), 

eksplorasi (11 – 17 tahun) dan persiapan (17 

tahun ke atas). Kesadaran karier 

memberikan landasan perkembangan karier 

individu kearah berikutnya. Pengembangan 

karier pada jejang Sekolah dasar beracuan 

pada konsep perkembangan karier 

merupakan proses yang terjadi seumur hidup 

(Magnuson & Starr, 2000). Kesadaran karier 

menjadi hal yang bisa dipelajari atau 

dilatihkan, sehingga perlu adanya layanan 

karier untuk memaksimalkannya. Pada 

jenjang Sekolah Dasar, pemahaman karier 

diberikan bukan berfokus kepada 

 
1 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, eliafirda@unipasby.ac.id 

kemampuan anak untuk mengambil 

keputusan secara dini tetapi untuk 

menjadikan dasar pengambilan keputusan 

pada tahap selanjutnya (Dimakakou, 

Mylonas, Argyropoulou, & Drosos, 2013).  

Kesadaran karier memerlukan dua 

konsep yang digabungkan menjadi satu, 

yakni konsep kesadaran dan karier. Konsep 

kesadaran salah satunya dijelaskan melalui 

pendekatan Gestalt dimana konsep 

kesadaran sebagai kunci untuk membuka 

wawasan dan akhirnya membawa perubahan 

perilaku (Zimberoff & Hartman, 2003). 

Selain itu, Perls (Pedersen, 2010) 

menjelaskan bahwa kesadaran diperoleh 

dari siklus pengalaman yang merupakan 

siklus ketergantungan antara individu 

dengan lingkungannya. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa anak sekolah dasar 

dalam mencapai kesadaran kariernya 

membutuhkan interaksi dengan lingkungan 
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yang diwakili oleh guru bimbingan dan 

konseling. Tentunya dalam interaksi 

tersebut harus menggunakan aturan dan 

konsep karier dalam implementasinya untuk 

membentuk perilaku yang mencerminkan 

siswa sudah memiliki kesadaran karier. 

Di Sekolah Dasar terdapat konselor 

kunjung dalam melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling. Media bimbingan 

dan konseling di ranah Sekolah Dasar masih 

minim pengembangannya. Begitupun 

pemberian layanan bimbingan dan 

konseling yang masih menyesuaikan dengan 

peraturan untuk implementasinya. 

Penggunaan media akan menjadi daya tarik 

tersendiri untuk siswa. Hal tersebut 

mengingat posisi siswa Sekolah Dasar masih 

dalam ranah kanak-kanak akhir sehingga 

dalam pemberian layanan membutuhkan 

media untuk menarik perhatian siswa 

sekolah dasar. Buku pop-up masih menjadi 

hal yang baru dalam pengembangan media 

buku bacaan. Buku pop-up memberikan 

kemenarikan tersendiri dalam 

penggunaannya. Unsur 3 dimensi, 

penggunaan warna yang meriah dan bentuk 

yang unik memudahkan individu dalam 

memahami dari buku tersebut. Kesadaran 

karier akan terbentuk dengan menggunakan 

media buku pop-up karier karena buku pop-

up karier menuntut siswa untuk berinteraksi 

dengan guru bimbingan dan konseling. 

Interkasi tersebut tentunya harus 

berdasarkan pedoman yang berhubungan 

dengan karier. 

METODE PENELITIAN 

Prosedur penelitian yang digunakan 

peneliti dalam pengembangan ini diadaptasi 

dari langkah-langkah pengembangan yang 

dikembangkan oleh Gall (2003), 

penerapannya disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti. Dari beberapa langkah 

pengembangan Borg and Gall, peneliti 

membaginya menjadi 3 tahapan secara 

umum (Sukmadinata, 2012) yakni: (1) Studi 

Pendahuluan, (2) Tahap pengembangan 

media, (3) Tahap uji media.  

Studi pendahuluan berisikan survey 

lapangan dan studi kepustakaan. Survei 

lapangan dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai bahan perencanaan dan 

pelaksanaan dalam penelitian dan 

pengambangan ini. Data yang dikumpulkan 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

Dari hasil wawancara dari salah satu Guru di 

SD IT Mutiara Hati diperoleh data bahwa 

siswa kelas V memiliki tingkat kesadaran 

karier yang masi rendah. Hal tersebut 

terlihat dari jawaban pertanyaan tentang apa 

cita-cita dari mereka yang masih ragu-ragu. 

Kemudian ketika diminta untuk 

menjelaskan bagaimana cita-citanya 

diperoleh gambaran yang belum spesfik. 

Selain itu tingkat minat membaca siswa 

masih rendah yang terlihat dari kedatangan 

siswa ke perpustakaan jumlahnya sedikit 

untuk siswa kelas V. Studi kepustakaan 

merupakan kajian yang dilakukan untuk 

mempelajari teori-teori yang berhubungan 

dengan produk atau draf media yang akan 

dikembangkan. Berdasarkan survey 

lapangan diketahui bahwa kesadaran karier 

siswa masih perlu ditingkatkan dan perlu 

dikembangkan media Bimbingan dan 

Konseling untuk kesadaran karier. Oleh 

karena itu dalam studi kepustakaan ini 

difokuskan untuk mengkaji konsep dan teori 

yang berkenaan dengan media Bimbingan 

dan Konseling, buku pop-up, kesadaran 

karier dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang sesuai dengan pembuatan media ini.  

Setelah melakukan survey dan studi 

kepustakaan maka dilakukan perencanaan 

penyusunan produk awal. Perencanaan 

penyusunan produk awal didasarkan pada 

hasil survey lapangan dan studi kepustakaan 

kemudian didukung oleh penelitian 

terdahulu yang mengungkapkan bahwa 

media yang perlu dikembangan harus 

bersifat interaktif. 

Uji ahli dilakukan oleh dua orang ahli 

BK dan pengembangan media pendidikan. 

Uji pengguna dilakukan melalui satu guru 

Bimbingan dan Konseling. Uji lapangan 

terbatas dilakukan pada subjek sasaran 

penelitian. Uji coba ini dilakukan 

menggunakan buku pop-up karier untuk 

mengetahui perbedaan kesadaran karier 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan 
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buku pop-up karier. Desain yang digunakan 

yakni pretest and posttest group design. 

 

HASIL PENELITIAN  

Uji ahli dilakukan oleh 2 ahli Bimbingan 

dan Konseling serta 2 ahli pengembangan 

media pendidikan. Uji ahli Bimbingan dan 

Konseling dilakukan oleh Dr. Triyono, 

M.Pd dan Boy Soedarmadji, S.Pd., M.Pd, 

sedangkan uji ahli pengembangan media 

pendidikan dilakukan oleh Prof. Dr. Punaji 

Setyosari, M.Pd., M.Ed dan Dr. M. 

Subandowo, M.Si. Uji ahli Bimbingan dan 

Konseling difokuskan pada isi atau materi 

media buku pop-up karier, sedangkan uji 

ahli pengembangan media pendidikan 

difokuskan pada visualisasi buku pop-up 

karier. 

No Aspek yang dinilai 

Penilaian 

Ket Ahli 

1 

Ahli 

2 

 Ketepatan    

1 

Ketepatan penggunaan 

bahasa dengan 

kemampuan siswa 

Sekolah Dasar 

4 3 D 

2 

Ketepatan pemilihan 

jenis huruf dan ukuran 

huruf 

3 2 B 

3 

Ketepatan pemilihan 

gambar dan pemberian 

makna 

4 3 D 

4 

Ketepatan Buku pop-

upkarier dengan teori 

karier 

4 3 D 

Kegunaan       

5 

Penggunaan konsep 3 

dimensi dalam buku 

pop-up karier 

4 3 D 

6 

Penggunaan ilustrasi 

yang ada dalam buku 

pop-up karier 

4 3 D 

7 

Pemilihan materi karier 

untuk siswa Sekolah 

Dasar 

4 3 D 

8 

Kegunaan media buku 

pop-upkarier untuk 

memfasilitasi layanan 

bimbingan karier di 

Sekolah Dasar 

3 2 B 

9 

Penggambaran jenjang 

pendidikan dalam 

mempermudah siswa 

untuk memahami karier 

3 3 D 

No Aspek yang dinilai 

Penilaian 

Ket Ahli 

1 

Ahli 

2 

10 

Konsep kesadaran karier 

yang dimunculkan dalam 

bentuk tugas mandiri 

3 3 D 

11 

Pemberian reward dari 

tugas mandiri yang ada 

dibuku 

3 3 D 

Kelayakan       

12 

Kemudahan dalam 

memahami isi buku pop-

up karier 

4 3 D 

13 
Ilustrasi pada buku 

mudah untuk dipahami 
4 3 D 

14 
Uraian materi yang ada 

dalam buku pop-upkarier 
4 3 D 

Kemenarikan       

15 

Kemenarikan tampilan 

cover dan isi buku pop-

up karier 

4 3 D 

16 Visualisasi 3 dimensi 4 3 D 

17 
Bentuk hadiah yang 

diberikan 
4 3 D 

Tabel 1. Data Penilaian Ahli Materi 

 

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah 

penilaian yang memiliki relevansi rendah 

dari ahli 1 dan ahli 2 (A) = 0, yang memiliki 

relevansi tinggi dari ahli 1 dan relevansi 

rendah dari ahli 2 (B) = 2, yang memiliki 

relevansi rendah dari ahli 1 dan relevansi 

rendah ahli 2 (C) = 0 dan yang memiliki 

relevansi tinggi dari ahli 1 dan ahli 2 (D) = 

15. Untuk proses kuantifikasi hasil dari uji 

ahli materi dengan menggunakan inter-

agreement model sebagai berikut: 

 
  PENDAPAT AHLI 1 

  
Relevansi 

Rendah 

(1-2) 

Relevansi 

Tinggi (3-

4) 

PENDAPAT 

AHLI 2 

Relevansi 

Rendah 

(1-2) 

0 2 

Relevansi 

Tinggi 

(3-4) 

0 15 

Tabel 2. Kuantifikasi hasil uji ahli materi 

 

Penentuan indeks uji ahli materi 

menggunakan rumus = 15/(0+2+0+15)= 

15/17 = 0,88. Indeks uji ahli materi 

menunjukkan sebesar 1 dimana masuk 
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dalam rentang nilai 0,66 – 1,00. Maka 

menurut penilaian ahli materi mengenai 

keberterimaan media BUKARIER baik atau 

layak diterima untuk digunakan. 

Ahli media 1 tidak memberikan 

masukan hanya berkomentar sudah baik 

ketika pengembang mengambil hasil 

validasi produk. Sedangkan masukan dari 

ahli materi 2 yakni penggunaan bahasa 

dalam BUKARIER lebih disesuaikan 

dengan bahasa siswa sekolah dasar. 

Masukan dari ahli materi digunakan untuk 

menyempurnakan isi dari media 

BUKARIER yakni memperbaiki 

penggunaan kalimat dalam BUKARIER 

agar lebih bisa dipahami oleh siswa sekolah 

dasar. 

No Aspek yang dinilai 

Penilaian 

Ket Ahli  

1 

Ahli 

2 

 Ketepatan    

1 

Ketepatan 

penggunaan bahasa 

dengan kemampuan 

siswa Sekolah 

Dasar 

3 2 B  

2 

Ketepatan 

pemilihan jenis 

huruf dan ukuran 

huruf 

3 2  B 

3 

Ketepatan 

pemilihan gambar 

dan pemberian 

makna 

4 4  D 

4 

Ketepatan Buku 

pop-upkarier 

dengan teori karier 

3 3  D 

Kegunaan       

5 

Penggunaan konsep 

3 dimensi dalam 

buku pop-up karier 

3 3  D 

6 

Penggunaan 

ilustrasi yang ada 

dalam buku pop-up 

karier 

3 3  D 

7 

Pemilihan materi 

karier untuk siswa 

Sekolah Dasar 

3 3  D 

8 

Kegunaan media 

buku pop-upkarier 

untuk memfasilitasi 

layanan bimbingan 

karier di Sekolah 

Dasar 

4 4  D 

9 
Penggambaran 

jenjang pendidikan 
3 3  D 

No Aspek yang dinilai 

Penilaian 

Ket Ahli  

1 

Ahli 

2 

dalam 

mempermudah 

siswa untuk 

memahami karier 

10 

Konsep kesadaran 

karier yang 

dimunculkan dalam 

bentuk tugas 

mandiri 

3 3  D 

11 

Pemberian reward 

dari tugas mandiri 

yang ada dibuku 

3 3  D 

Kelayakan       

12 

Kemudahan dalam 

memahami isi buku 

pop-up karier 

3 3  D 

13 

Ilustrasi pada buku 

mudah untuk 

dipahami 

3 3  D 

14 

Uraian materi yang 

ada dalam buku 

pop-upkarier 

3 3  D 

Kemenarikan       

15 

Kemenarikan 

tampilan cover dan 

isi buku pop-

upkarier 

3 3  D 

16 
Visualisasi 3 

dimensi 
3 3  D 

17 
Bentuk hadiah yang 

diberikan 
3 3  D 

Tabel 3. Data Penilaian Ahli Media 

Dari data tabel 4.2 diperoleh hasil 

jumlah penilaian yang memiliki relevansi 

rendah dari ahli 1 dan 2 (A) = 0, yang 

memiliki relevansi tinggi dari ahli 1 dan 

relevansi rendah dari ahli 2 (B) = 2 , yang 

memiliki relevansi rendah dari ahli 1 dan 

relevansi tinggi dari ahli 2 (C) = 0 , dan yang 

memiliki relevansi tinggi dari ahli 1 dan ahli 

2 (D) = 15 . Proses kuantifikasi hasil uji ahli 

media dengan menggunakan inter-

agreement model sebagai berikut: 

 
  PENDAPAT AHLI 1 

  
Relevansi 

Rendah 

(1-2) 

Relevansi 

Tinggi 

(3-4) 

PENDAPAT 

AHLI 2 

Relevansi 

Rendah 

(1-2) 

0 2 

Relevansi 

Tinggi 

(3-4) 

0 15 



Pengembangan Buku Pop-Up Karier untuk Kesadaran Karier Siswa Sekolah Dasar 140 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(2) Desember 2019 

 

Tabel 4. Kuantifikasi hasil uji ahli media 

Perhitungan indeks uji ahli 

menggunakan rumus 15/(0+2+0+15)= 15/17 

= 0,88. Indeks uji ahli media menunjukkan 

hasil 0,88 masuk dalam kriteria pertama 

dengan rentang nilai 0,66 – 1,00. Dari hasil 

tersebut maka penilaian dari ahli 

pengembangan media pendidikan mengenai 

keberterimaan media BUKARIER dapat 

dikatakan bahwa media BUKARIER baik 

atau layak untuk diterima atau digunakan. 

Ahli media 1 memberikan masukan 

akan lebih baik jika dibagian awal buku ada 

prakata, daftar isi dan tujuan, sebaga satu 

kesatuan gambar di sampul sebaiknya sama, 

dan buku sudah bagus. Sedangkan masukan 

dari ahli materi 2 yakni penggunaan bahasa 

dalam BUKARIER sebaiknya bahasa anak 

dimana tingkat serapan dan gaya 

komunikasi sangat perlu diperhatikan.  

Hasil uji ahli dalam pembahasan ini 

meliputi uji ahli media dan materi. Menurut 

para ahli media dan materi titik tekan yang 

perlu diperbaiki adalah penggunaan bahasa. 

Berkaitan dengan penggunaan bahasa pada 

BUKARIER sebelumnya pengembang 

sudah melakukan tes keterbacaan terhadap 

BUKARIER di 2 sekolahan yang berbeda 

yakni SD IT Mutiara Hati dan SD N 

Masangan dan siswa sudah mengungkapkan 

tidak ada masalah dengan penggunaan 

bahasa dalam BUKARIER. Sehingga untuk 

perbaikan penggunaan bahasa difokuskan 

pada keinteraktifan kalimat yang ada dalam 

BUKARIER. Hal ini yang menjadi 

permasalahan yang perlu untuk dikaji 

kembali tentang konstruk pemahaman 

verbal anak sekolah dasar pada era sekarang. 

Kemudahan akses teknologi informasi oleh 

siswa sekarang menambah kosakata dan 

konstruk bahasa yang mereka miliki. Seperti 

halnya kata “pop-up 3 dimensi” yang 

dikhawatirkan sebelumnya tidak dipahami 

oleh siswa sekolah dasar ternyata siswa 

sudah memahami maksud dari pop-up 3 

dimensi sebagai salah satu bentuk buku yang 

bisa berdiri dan berbentuk tiga dimensi. Hal 

tersebut mengindikasikan terjadinya literasi 

digital pada anak. Literasi digital bisa 

terlihat dari hasil penelitian Pratiwi dan 

Pritanova (2017) yang memberikan 

gambaran bagaimana anak memperoleh 

dampak dari era digital. Tidak hanya 

dampak negative yang terlihat tapi 

kemampuan verbal dan nonverbal anak 

menjadi lebih luas karena mudahnya anak 

memahami suatu hal hanya dengan 

mengakses media online. 

Dari hasil saran ahli media dan materi 

maka perbaikan yang dilakukan dalam 

BUKARIER yakni perubahan bahasa yang 

digunakan. Perubahan tersebut tidak 

merubah konteks pembahasan dari setiap 

halaman tetepi pengembang mengubah 

bahasa yang digunakan menjadi lebih 

interaktif. Pengembang mengajak pembaca 

seakan sedang berinteraksi dalam suau 

pembicaraan sehingga anak lebih bisa 

memahami apa yang menjadi maksud dari 

pengembang. 

Hasil penilaian para ahli dari hasil 

kuantifikasi yang telah dipaparkan pada 

BAB IV dapat dinilai bahwa media 

BUKARIER telah layak atau dapat diterima 

sebagai media bimbingan dan konseling di 

sekolah dasar dalam layanan bimbingan 

karier. Hal tersebut terlihat dari penilaian 

angka yang diberikan oleh para ahli. 

Perhitungan hasil kuesioner yang diisi oleh 

para ahli menggunakan perhitungan inter-

agreement model karena menggabungkan 

kesepakatan 2 ahli. 

Kelayakan tersebut diperoleh 

pengembang karena menggunakan dasar 

konsep tool of mind dari teori 

konstruktivisme Vygotsky. Konsep 

scaffolding memiliki teknik “Tool of Mind” 

yang merupakan bentuk untuk mendukung 

kognitif yang berfokus pada pengembangan 

dari sejumlah alat pengajaran untuk 

mendukung proses belajar yang diberikan 

untuk membuat metode yang unik (Bodrova, 

Germeroth, & Leong, 2013). Selain itu ada 

beberapa penelitian yang menjadi acuan 

pengembang membuat BUKARIER dengan 

menggunakan unsur pop-up yakni penelitian 

dari Setyawan (2014) menjelaskan bahwa 

media pop-up bisa meningkatkan 

keterampilan berbicara pada anak SD 1 

Wonoharjo. Seperti halnya katerampilan 



Pengembangan Buku Pop-Up Karier untuk Kesadaran Karier Siswa Sekolah Dasar 141 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(2) Desember 2019 

 

berbicara yang bisa dilatihkan, kesadaran 

karier juga bisa dilatihkan karena terjadi dari 

proses belajar berinteraksi dengan 

lingkungan dimana guru bimbingan dan 

konseling menjadi pengganti dari 

lingkungan. 

Selain itu, BUKARIER juga 

dihubungkan dengan kriteria dalam 

pemilihan media bimbingan dan konseling 

yang digunakan (Nursalim, 2013) yakni 1) 

kesesuaian dengan tujuan dan materi 

bimbingan serta teori, hal tersebut terlihat 

dari adanya tujuan dalam BUKARIER untuk 

memberikan kesadaran karier siswa SD 

dalam SKKPD; 2) kejelasan dalam latar 

belakang yang dipaparkan dalam panduan 

yang harus diperhatikan supaya pengguna 

dapat memahami maksud dan tujuan dari 

pengembangan media; 3) pengemasan 

media supaya tampak rapi, hal ini sesuai 

dengan kemasan dan tampilan BUKARIER 

yang menggunakan unsur 3 dimensi atau 

pop-up untuk bisa menarik dan rapi; 4) 

efisien waktu bimbingan. 

Penggunaan unsur 3 dimensi atau pop-

up pada BUKARIER didasarkan pada 

prinsip visualisasi media yakni 

kesederhanaan, keterpaduan, penekanan dan 

keseimbangan, serta memperhatikan unsur 

visualisasi lain seperti garis, ruang dan 

tekstur (Arsyad, 2011). Pada akhirnya 

kuesioner penilaian ahli didasarkan pada 

unsur kegunaan, kelayakan, ketepatan dan 

kemenarikan. Hasil yang diperoleh dari 

kuesioner penilaian tersebut menunjukkan 

indeks uji ahli yang tinggi yakni 1 yang 

diartikan bahwa menurut para ahli media 

BUKARIER telah memenuhi kriteria 

pemilihan media BK dan layak menjadi 

media bimbingan dan konseling yang 

digunakan untuk meningkatkan kesadaran 

karier siswa Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil uji pengguna 

BUKARIER diperoleh hasil bahwa 

BUKARIER sudah cukup bagus untuk 

digunakan sebagai media bimbingan dan 

konseling dalam layanan bimbingan karier. 

Hal tersebut mengingat belum banyaknya 

media yang bisa digunakan untuk 

memberikan layanan pada jenjang sekolah 

dasar selain permasalahan konselor kunjung 

pada tingkat sekolah dasar. Namun 

diperoleh temuan di lapangan adanya 

permasalahan seputar penggunaan gambar 

yang ada di BUKARIER. Latar belakang 

pendidikan agama yang ditekankan pada 

sekolahan ini membentuk siswa memiliki 

prinsip yang lebih terhadap hal yang baik 

dan buruk. Gambar dalam BUKARIER 

untuk visualisasi tokoh yang ada jika 

perempuan perlu dirubah menjadi lebih 

sopan dengan berkerudung. Selain itu 

penggunaan salam secara islami perlu 

ditambahkan. Hal-hal tersebut yang dirubah 

dari BUKARIER sehingga BUKARIER ada 

tambahan dalam hal penggunaan salam 

pembuka, perubahan icon gambar yang 

lebih islami dan salam penutup. 

Konselor sebelum menggunakan 

BUKARIER mengalami kekhawatiran. 

Kekhawatiran tersebut yakni guru 

bimbingan dan konseling memiliki 

pandangan tidak yakin dengan bahasa yang 

digunakan dalam BUKARIER tetapi ketika 

buku tersebut diberikan kepada siswa 

ternyata siswa sudah bisa memahami tiap 

kata yang digunakan dalam BUKARIER. 

Penggunaan ukuran huruf pada BUKARIER 

juga perlu diperhatikan agar karena ukuran 

BUKARIER yang tidak terlalu besar. Hal 

tersebut digunakan acuan dalam perbaikan 

BUKARIER sehingga tulisan yang ada 

dalam BUKARIER direvisi dan diperbesar.  

Penilaian keberterimaan media 

BUKARIER oleh guru bimbingan dan 

konseling didasarkan pada hasil need 

assesement. Hasil tersebut diperoleh dari 

hasil wawancara akan ketersediaan media 

pendukung untuk pemberian layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 

Selama ini layanan bimbingan dan konseling 

diberikan hanya melalui penggunaan media 

video dan belum ada yang bisa disentuh 

langsung oleh siswa dan bisa diamati siswa 

dari dekat. Bimbingan karier menjadi hal 

yang penting karena perlu ada konstruk baru 

dalam pandangan siswa mengenai karier 

yang harus disiapkan sejak dini. Alasan ini 

yang menjadi salah satu dasar penyusunan 

media BUKARIER. 
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Berdasarkan kuantifikasi penilaian uji 

pengguna dengan satu guru bimbingan dan 

konseling/konselor dipperoleh hasil 

perhitungan prosentasi uji pengguna sebesar 

88,23 %. Hasil tersebut masuk dalam kriteria 

sangat valid atau dapat digunakan tanpa 

revisi. Meskipun perhitungan yang 

diperoleh menunjukkan tanpa revisi namun 

masih ada beberapa perbaikan saran yang 

sudah diberikan oleh guru bimbingan dan 

konseling/konselor. Konselor 

mengungkapkan bahwa unsur pop-up dari 

BUKARIER menjadi nilai lebih. Seperti 

halnya penelitian dari Praditya dan Nursalim 

(2016) menunjukkan bahwa media pop-up 

untuk pengenalan karier memenuhi kriteria 

dari aspek kelayakan. Penilaian yang 

diperoleh yakni ahli media sebanyak 91%, 

ahli materi sebanyak 92%, dan calon 

pengguna sebanyak 96%. Rata-rata nilai 

keseluruhan sebesar 93%, sehingga kategori 

nilai yang diperoleh sangat baik, tidak perlu 

direvisi. Kesimpulannya yakni media pop-

up tentang pengenalan karier telah 

memenuhi keiteria aspek kelayakan 

sehingga bisa digunakan oleh siswa kelas III 

SDN Tambakagung Puri Mojokerto. 

KESIMPULAN 

BUKARIER membentuk kesadaran 

karier dalam bentuk interaksi yang 

dilakukan siswa. Interaksi yang dilakukan 

berdasarkan indikator karier yang sudah 

ditentukan. BUKARIER mengarahkan 

siswa tentang karier apa yang diinginkannya 

dengan merinci hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan siswa mulai dari jenjang 

pendidikan yang mereka lalui sampai pada 

hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh 

siswa sejak dini. Dari segi validitas dari 

BUKARIER, hasil para uji ahli menyatakan 

bahwa BUKARIER layak digunakan 

sebagai media dalam bimbingan karier di 

sekolah dasar tentunya dengan beberapa 

revisi yang sudah dilakukan oleh 

pengembang. 

Produk pengembangan media 

BUKARIER dapat dimanfaakan secara 

maksimal tetapi perlu adanya beberapa 

perbaikan diantaranya: 

Media ini baik digunakan secara 

individu agar masing-masing siswa bisa 

memahami isi dari BUKARIER 

Siswa diharapkan membaca literature 

lain terkait karier untuk menambah 

pengetahuan seputar karier 

Saran pengembangan produk lebih 

lanjut sebagai berikut: 

Produk yang dikembangkan perlu 

dilakukan uji coba kelompok besar karena 

pengembang sudah melakukan uji coba 

kelompok kecil sesuai dengan tahapan 

penelitian Borg dan Gall 

Diharapkan nantinya BUKARIER bisa 

dibuat dalam versi digital untuk 

memudahkan akses siswa dalam memahami 

karier 
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PENGEMBANGAN FILM PENDEK MENGENAI TAHAPAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN KARIER DENGAN MODEL PRESCREENING, IN DEPTH 

EXPLORATION, CHOICE (PIC) UNTUK PESERTA DIDIK KELAS XI SMAN 

29 JAKARTA  

 

Wening Cahyawulan1  

Farhan Nurjani2 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan film tentang tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in depth exploration, choice (PIC) untuk 

peserta didik kelas XI di SMA N 29 Jakarta. Jumlah populasi penelitian sebanyak 

241 orang peserta didik dan sampel sebanyak 150 orang peserta didik. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik random sampling. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development (RnD) 

menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). 

Tahapan model ADDIE telah dilakukan peneliti berupa analisis, desain, dan 

pengembangan. Alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Evaluasi 

formatif dilakukan oleh validator ahli media, ahli materi, dan peserta didik. Data 

tersebut menunjukkan hasil evaluasi validitas ahli media 96, 66%, validitasi ahli 

materi 92, 30%, uji coba keterbacaan peserta didik menunjukkan hasil 71, 5%, pilot 

test menunjukkan rerata hasil yang peserta didik peroleh sebesar 79%. Film berisi 

tentang tahapan pengambilan keputusan karier dengan model prescreening, in depth 

exploration, choice.. 

Kata kunci: Penelitian dan pengembangan, ADDIE, Karier, Pengambilan 

keputusan, Prescreening-In depth exploration-choice. 

Abstract 
This research aims to produce a short movie about the stages of career decision 

making using prescreening, in depth exploration, choice (PIC) models for students 

in grade XI at SMAN 29 Jakarta. The population of research was 241 students and 

the sample was 150 students. The sampling technique that was used by the 

researcher is the random sampling technique. The research method is the Research 

and Development (RnD) method using the ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate) model. The stages of the ADDIE model that had been done in 

this research were analysis, design and development. Data was collected using 

questionnaires and interviews. Formative evaluation was carried out by the media 

expert, the material expert, and students. Formative evaluation results showed that 

the media expert validation score is 96.66%, the material expert validation score is 

92.39%, and the students validation score is 74%. The pilot test score showed that 

the average score that students could reach is 79%. The film describes the stages of 

career decision making using prescreening, in depth exploration, and choice model 
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PENDAHULUAN 

Santrock (2011) menyatakan bahwa 

masa remaja merupakan masa peralihan 

perkembangan seseorang dari masa anak-

anak menuju masa dewasa, yang dimulai 

sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada 

usia sekitar 18-22 tahun. Hurlock (2006) 

menyatakan bahwa masa perkembangan 

remaja merupakan masa dimana remaja 

dihadapkan pada berbagai pilihan penting 

dalam hidup yang belum pernah dialami 

sebelumnya, seperti pilihan untuk 

melanjutkan studi ke universitas sesuai 

dengan minat, bakat, kemampuan, serta 

pilihan mengenai dunia kerja. Santrock 

(2011) menyatakan bahwa aspek utama 

dalam mempelajari masa perkembangan 

hidup manusia adalah bagaimana masa 

perkembangan tertentu mempengaruhi masa 

perkembangan lainnya.  

Salah satu tugas perkembangan yang 

harus dihadapi remaja adalah tugas 

perkembangan karier. Super (1957) 

menyatakan bahwa perkembangan karier 

merupakan tahapan sikap dan tingkah laku 

seseorang untuk mampu berpikir dan sadar 

akan tugas perkembangan memilih karier. 

Menurut Super (Sharf, 2013) menyatakan 

bahwa remaja berada pada tahap eksplorasi 

di rentang usia 15-24 tahun. Dimulai dengan 

kegiatan menyatukan berbagai macam 

informasi (cristallizing), yaitu memiliki 

fokus kearah pengambilan keputusan karier 

(specifying), untuk menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan agar mampu 

meraih dan mewujudkan pengambilan 

keputusan karier yang diinginkan 

(implementing). Super (Savickas, 2002) 

menyatakan bahwa eksplorasi merupakan 

pemilihan studi lanjutan yang sejalan 

dengan karier yang akan dijalani individu.  

Dalam menyelesaikan tugas 

perkembangan pada tahap pengembangan 

karier individu perlu mengetahui tahapan 

pengambilan keputusan karier. Gati dan 

Asher (Gati, Levin, & Landman-Tal, 2019) 

menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan karier dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu prescreening, in depth exploration, 

choice (PIC), masing masing menampilkan 

berbagai tujuan dan strategi. Prescreening 

merupakan tahap penyaringan awal yang 

bertujuan untuk mengurangi jumlah 

alternatif yang sesuai dengan preferensi 

individu. In depth exploration merupakan 

tindak lanjut dari prescreening pada tahap 

ini individu melakukan eksplorasi 

mendalam terkait alternatif yang telah 

terpilih. Choice adalah tahapan akhir model 

PIC dengan tujuan individu memilih 

alternatif pekerjaan yang paling sesuai 

dengan preferensi individu. Model ini 

membuat individu lebih fleksibel dalam 

proses pengambilan keputusan karier, 

individu dapat bergerak ke tahap apapun 

untuk memikirkan kembali dan memperkuat 

masukan sebelumnya, sehingga 

menciptakan proses pengambilan keputusan 

karier yang dinamis dan fleksibel. Jenkins 

dan Jeske (2017) mengatakan bahwa 

mempelajari tiga tahap model PIC dapat 

bermanfaat bagi remaja untuk mendapat 

akses ke tiga bentuk dukungan interaktif 

yaitu dukungan karier secara umum oleh 

orangtua, dukungan emosional dan 

dukungan instrumental. 

Mengenai kesiapan membuat keputusan 

dalam pengambilan keputusan karier, 

Winkel dan Hastuti (2006), menyatakan 

bahwa peserta didik sering mengalami 

kebingungan, keraguan, serta kesulitan 

mempersiapkan diri dalam memilih program 

studi di perguruan tinggi dan memasuki 

dunia kerja setelah lulus SMA dan sederajat. 

Ibrahim (2012) menyatakan bahwa siswa 

cenderung memilih program studi 

berdasarkan trend tanpa melalui 

perencanaan yang matang. Ibrahim (2012) 

menyatakan bahwa beberapa mahasiswa 

yang telah masuk ke dalam program studi 

tertentu merasa menyesal dan tidak sedikit 

yang gagal dan pada akhirnya memilih 

keluar atau dikeluarkan oleh pihak kampus. 

Beberapa kasus dropout di Indonesia 
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disebabkan karena peserta didik tidak 

memiliki kematangan dalam perencanaan 

pengambilan keputusan karier, sehingga 

individu tidak mampu menyelesaikan 

studinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Ardiyanti dan Alsa (2015) mengenai 

Pelatihan "PLANS" untuk meningkatkan 

efikasi diri dalam pengambilan keputusan 

karier menunjukkan bahwa sejumlah siswa 

kelas XI dan XII merasa ragu dalam 

menetapkan pilihan studi lanjut. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 

peneliti lakukan di SMAN 29 Jakarta pada 

peserta didik kelas XI dengan total 

responden 241 peserta didik peneliti 

mendapati 98% peserta didik ingin 

melanjutkan kuliah namun tidak mengetahui 

tahapan pengambilan keputusan karier. 

Bimbingan klasikal merupakan salah 

satu kegiatan dalam bimbingan dan 

konseling yang bersifat mencegah 

(preventif). Di era milenial seperti saat ini 

guru BK harus dapat mengikuti 

perkembangan zaman, khususnya 

penggunaan media dalam kegiatan 

bimbingan klasikal yang efektif. Terdapat 

berbagai macam media pembelajaran di 

dalam ranah pendidikan, salah satunya 

adalah film. Sadiman, Rahardjo, Haryono, & 

Rahardjito (1984) mengatakan bahwa 

sebagai media pembelajaran, film dapat 

dengan baik menjelaskan sebuah ilustrasi, 

dapat diputar berulang ulang sesuai 

kebutuhan pengguna, menampilkan 

kejadian yang telah berlalu, sehingga peserta 

didik dengan keterampilan belajar yang 

kurang dapat menerima informasi yang 

sama dengan peserta didik yang memiliki 

keterampilan belajar yang baik, serta lebih 

menarik untuk peserta didik dan dapat 

merangsang atau memotivasi kegiatan 

peserta didik.  

Peneliti melakukan studi pendahuluan di 

SMAN 29 Jakarta karena sekolah tersebut 

memiliki fasilitas yang memadai untuk 

menyelenggarakan pembelajaran dengan 

film pendek sebagai media, serta guru BK 

belum pernah memberikan materi mengenai 

tahapan pengambilan keputusan karier 

sehingga peserta didik belum mengetahui 

tahapan pengambilan keputusan karier yang 

seharusnya. Studi pendahuluan yang peneliti 

lakukan di SMAN 29 Jakarta kelas XI, 

dengan total responden 241 peserta didik 

memperoleh hasil bahwa sebanyak 157 

(65.1%) peserta didik menyatakan guru BK 

menggunakan powerpoint sebagai media 

dalam kegiatan bimbingan klasikal, 

sebanyak 90 (37.4%) peserta didik 

menyatakan guru BK menggunakan modul 

sebagai media dalam kegiatan bimbingan 

klasikal, sebanyak 30 (12.4%) peserta didik 

menyatakan guru BK menggunakan film 

sebagai media dalam kegiatan bimbingan 

klasikal. 

Data menunjukkan bahwa sebanyak 227 

(94.2%) peserta didik menyukai film 

pendek, sebanyak 216 (89.6%) peserta didik 

dapat memahami pesan yang terkandung 

dalam film pendek, serta sebanyak 224 

(92.9%) peserta didik tertarik jika film 

pendek menjadi media pembelajaran Jika 

melihat data yang ada seharusnya guru BK 

lebih sering menggunakan film pendek 

sebagai media pembelajaran dibandingkan 

powerpoint dan modul.  

Film Pendek 

Sumarno (1996) menyatakan bahwa 

film pendek merupakan film yang 

diproduksi berdasarkan cerita fiktif dan 

diperankan oleh aktor. Pratista (2012) 

menyatakan bahwa film pendek merupakan 

film yang memiliki keterikatan dengan plot 

yang disediakan secara fiktif. Film pendek 

memiliki konsentrasi kepada adegan yang 

diperankan oleh aktor dengan peran 

antagonis dan protagonis. Film pendek 

terikat dengan prinsip sebab akibat serta 

terdapat adegan konflik dan penutup. 

Effendy (2002) menyatakan bahwa film 

pendek merupakan film cerita fiktif dengan 

durasi kurang dari enam puluh menit. 

Prakoso (1997) mengatakan bahwa film 

pendek mungkin saja memiliki durasi satu 

menit selama ide serta pemanfaatan media 

komunikasi berjalan efektif. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa film pendek 
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merupakan film cerita fiktif dengan durasi 

kurang dari enam puluh menit, memiliki 

adegan konflik serta pemecahan masalah 

yang diperankan oleh aktor dengan peran 

antagonis dan protagonis. Serta memiliki 

keterikatan dengan prinsip sebab akibat di 

dalam adegan. 

Pengambilan Keputusan Karier 

Model Prescreening, In Depth 

Exploration, Choice. 

Gati dan Asher (2001b) menyatakan 

bahwa sebelum memulai proses 

pengambilan keputusan karier, individu 

perlu memikirkan beberapa pertanyaan 

berikut: (1) Apakah saya mengetahui 

langkah - langkah yang ada di dalam proses 

pengambilan keputusan karier? (2) Apakah 

saya bersedia untuk mengerahkan sumber 

(waktu, tenaga, uang) untuk melakukan 

pengambilan keputusan karier? (3) Apakah 

saya bersedia untuk jujur pada diri saya dan 

mencaritahu tentang kekuatan dan 

kelemahan saya? (4) Apakah saya siap 

berhadapan dengan konflik yang terjadi? (5) 

Apakah saya perlu bantuan dalam 

pengambilan keputusan? Jika iya, apakah 

saya mengetahui kemana harus 

mendapatkannya? (6) Apakah saya siap 

untuk bertanggungjawab atas pilihan yang 

akan saya pilih? Gati dan Asher (2001b) 

menyatakan bahwa dasar dari proses 

pengambilan keputusan karier adalah 

menemukan alternatif yang paling sesuai 

dengan preferensi dan kemampuan individu. 

Model Prescreening, In Depth Exploration, 

Choice (PIC) merupakan salah satu model 

yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan karier.  

Jenkins dan Jeske (2017) menyatakan 

bahwa model PIC oleh Gati dan Asher yaitu 

prescreening, in-depth exploration, choice, 

merupakan model pengambilan keputusan 

karier yang menggambarkan tiga bentuk 

dukungan pemilihan karier yang berbeda 

yaitu dukungan karier secara umum atau 

oleh orang tua, dukungan emosional, dan 

dukungan informasi. Bentuk dukungan 

tersebut terdapat dalam model PIC dan dapat 

diaplikasikan kepada remaja pada setiap 

tahapan pengambilan keputusan. Bentuk 

dukungan tersebut juga dapat memprediksi 

berbagai alternatif karier yang berperan 

penting pada pengambilan keputusan karier 

mendatang. 

Gati dan Asher (2001a) menyatakan 

bahwa model tiga tahap pengambilan karier 

yaitu: prescreening, In depth exploration, 

dan choice (PIC) bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses pengambilan 

keputusan karier. Model PIC menyediakan 

kerangka kerja yang dinamis serta interaktif 

dengan tujuan menjadikan konselor sebagai 

fasilitator dalam proses pengambilan 

keputusan karier. Model pengambilan 

keputusan tiga tahap ini memberikan 

keuntungan berupa pemrosesan analisis 

yang sistematis, sementara tetap sesuai 

dengan cara berfikir peserta didik. 

Implementasi model PIC membahas 

kemampuan mengenai pemahaman 

pengambilan keputusan dan 

membandingkan tahapan model PIC dengan 

pendekatan yang sesuai dengan peserta 

didik. 

Gati (2019) menyatakan bahwa dalam 

pengambilan keputusan karier, terdapat 

berbagai informasi yang memiliki potensi 

serta relevansi terhadap individu. Salah satu 

tujuan model preskriptif adalah mengulangi 

jumlah informasi yang diterima dan di 

proses, sehingga membuat individu fokus 

pada informasi yang paling relevan. Gati dan 

Asher (2019) menyatakan bahwa proses 

pengambilan keputusan karier dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu prescreening, in 

depth exploration, choice (PIC), masing-

masing menampilkan berbagai tujuan dan 

strategi. Tahapan pengambilan keputusan 

karier model PIC membuat individu dapat 

secara fleksibel bergerak ke tahap apapun 

untuk memikirkan kembali dan memperkuat 

masukan sebelumnya, sehingga 

menciptakan proses pengambilan keputusan 

karier yang dinamis dan fleksibel. 

Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa model PIC merupakan 

tahapan pengambilan keputusan karier yang 

terbagi menjadi tiga tahap yaitu: (1) 

prescreening, (2) in depth exploration, (3) 
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choice. Model PIC ini menyediakan 

kerangka kerja yang dinamis serta interaktif 

dengan memaksimalkan fungsi konselor 

sebagai fasilitator dalam proses 

pengambilan keputusan karier. Dengan 

menggunakan model ini peserta didik dapat 

lebih fleksibel dalam perencanaan 

pengambilan keputusan kariernya, karena 

pada model ini peserta didik secara fleksibel 

dapat bergerak ke tahap manapun untuk 

melakukan pengkajian ulang terhadap 

alternatif yang telah dipilih sehingga 

menghasilkan alternatif yang potensial serta 

relevan terhadap peserta didik. 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 

29 Jakarta pada bulan juli 2018 hingga maret 

2019. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Sugiyono (2009) 

menyatakan bahwa metode penelitian 

pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut.  

Model pengembangan yang digunakan 

adalah model Analysis, Design, Develop, 

Implement, Evaluation (ADDIE). Branch 

(2009) menyatakan bahwa dalam 

pengembangan instruksional, inti utamanya 

adalah proses ADDIE, yakni analisis latar 

dan kebutuhan peserta didik, desain satu set 

spesifikasi untuk lingkungan belajar yang 

efektif, efisien dan relevan, pengembangan 

semua materi untuk pembelajar dan 

mengatur materi tersebut, pelaksanaan 

instruksi yang dihasilkan dan evaluasi yang 

dilakukan baik formatif dan sumatif. Namun 

pada penelitian ini peneliti hanya melakukan 

pengembangan sampai pada tahap develop 

dan tidak melakukan tahap implement dan 

evaluation. 

Populasi penelitian merupakan peserta 

didik kelas XI sebanyak 241 dengan sampel 

sebanyak 150 yang diperoleh menggunakan 

rumus slovin. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

Pengembangan film pendek mengenai 

tahapan pengambilan keputusan karier 

model prescreening, in depth exploration, 

choice hanya akan melalui 3 tahapan 

berdasarkan desain penelitian ADDIE. Hal 

ini disebabkan atas dasar pertimbangan 

keterbatasan waktu penelitian. Sehingga 

tahapan penelitian yang dilakukan hanyalah 

analisis, desain dan pengembangan. Media 

film pendek mengenai tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice berisi informasi 

mengenai tahapan pengambilan keputusan 

karier model PIC, kegiatan yang dilakukan 

pada masing masing tahapan PIC, dan 

manfaat PIC bagi peserta didik.Setelah 

menyelesaikan proses desain dan produksi, 

langkah selanjutnya adalah melakukan 

evaluasi formatif yang dilakukan oleh ahli 

materi dan ahli media.  

Evaluasi penilaian ahli media film ini 

dilakukan oleh Dosen Media di Program 

Studi Teknologi Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta pada 27 Mei 2019. Hasil 

penilaian uji validasi ahli media 

menunjukkan persentase 96.66% artinya 

film mengenai tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice, termasuk dalam 

kategori sangat baik dan dinyatakan layak 

untuk digunakan. 

Evaluasi penilaian ahli media film ini 

dilakukan oleh Dosen Mata Kuliah Karier di 

Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Universitas Negeri Jakarta pada 23 Mei 

2019. Hasil penilaian uji validasi ahli materi 

menunjukkan persentase 92, 30% artinya 

film mengenai tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice termasuk dalam 

kategori sangat baik dan dinyatakan layak 

digunakan setelah perbaikan. 

Branch (2009) menyatakan bahwa 

dalam melakukan evaluasi formatif terdapat 

tiga bentuk uji coba atau pilot test yang harus 

di lalui yaitu (1) one to one trial, (2) small 

group trial, (3) field trial. Peneliti melakukan 

one to one trial dengan peserta didik dan 
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diperoleh persentase sebesar 71, 5% artinya 

film tentang tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice termasuk dalam 

kategori baik. Setelah melakukan one to one 

trial peneliti melakukan small group trial 

pada 10 peserta didik dan memperoleh hasil 

sebesar 79% artinya film tentang tahapan 

pengambilan keputusan karier model 

prescreening, in depth exploration, choice 

termasuk dalam kategori baik. 

Terdapat beberapa perubahan pada 

produk berdasarkan masukan para ahli 

antara lain durasi caption yang dibuat lebih 

lama, posisi caption dan kata prescreening, 

in depth exploration, choice diberikan 

penegasan karena merupakan kata yang 

penting dalam film. 

Keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini antara lain pengembangan 

media terbatas pada tahap pengembangan 

dan tidak melalui seluuh tahapan ADDIE 

yaitu tahap implementasi dan evaluasi, 

pelaksanaan uji coba atau pilot test produk 

tidak dilakukan oleh guru BK karena belum 

diberikan pelatihan, tahap uji coba tidak 

sesuai dengan kriteria dan tidak melalui 

tahapan yang seharusnya dari one to one 

trial, small group trial, field trial, lalu saran 

dan komentar terhadap produk tidak 

seluruhnya dapat diterapkan karena 

keterbatasan waktu dan biaya.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

beberapa kesimpulan antara lain evaluasi 

formatif oleh ahli media memperoleh hasil 

persentase sebesar 96, 66%. Hal tersebut 

berarti film mengenai tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice termasuk dalam 

klasifikasi sangat baik dan layak digunakan, 

hasil penilaian uji validasi ahli materi 

menunjukkan persentase 92, 30% artinya 

film mengenai tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice termasuk dalam 

kategori sangat baik dan dinyatakan layak 

digunakan setelah perbaikan, one to one trial 

dengan peserta didik dan diperoleh 

persentase sebesar 71, 5% artinya film 

tentang tahapan pengambilan keputusan 

karier model prescreening, in depth 

exploration, choice termasuk dalam kategori 

baik, small group trial pada 10 peserta didik 

dan memperoleh hasil sebesar 79% artinya 

film tentang tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice termasuk dalam 

kategori baik. 

Adapun beberapa saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan berdasarkan hasil 

penelitian diatas yaitu bagi jurusan 

bimbingan dan konseling film pendek 

mengenai tahapan pengambilan keputusan 

karier model prescreening, in depth 

exploration, choice dapat menjadi 

pertimbangan sebagai media yang 

memberikan informasi terkait pengertian 

tahapan pengambilan keputusan karier, 

tugas yang dilakukan pada masing masing 

tahapan, serta tujuan tahapan pengambilan 

keputusan karier model prescreening, in 

depth exploration, choice. Bagi peneliti 

selanjutnya dapat melakukan perubahan 

pada produk berdasarkan saran dan 

komentar dari ahli materi yaitu pada adegan 

yang menjelaskan tahapan in depth 

exploration seharusnya narasumber dan role 

model dibuat lebih beragam seperti seorang 

professional dan dosen. Pada uji pilot 

terhadap peserta didik, produk memperoleh 

skor paling kecil yaitu 79% dibandingkan 

dengan uji ahli media 96, 66% dan uji ahli 

materi 92, 30% hal tersebut terjadi karena 

pengguna memiliki ekspektasi serta 

subjektifitas terhadap produk. Peneliti 

selanjutnya dapat memperhatikan 

karakteristik produk berdasarkan studi 

pendahuluan mengenai karakteristik produk 

serta melakukan tahapan uji coba sesuai 

dengan kriteria dan melalui tahapan yang 

seharusnya dari one to one trial, small group 

trial, field trial. Penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya dalam 

memperkaya literatur dalam media film 

tentang pengambilan keputusan karier 

model prescreening, in depth exploration, 

choice serta dapat melanjutkan tahapan 

penelitian ADDIE berikutnya yaitu tahap 
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implementasi dan evaluasi. Bagi guru BK 

penggunaan film pendek mengenai tahapan 

pengambilan keputusan karier model PIC 

dapat diberikan kepada peserta didik 

sebelum guru BK memberikan informasi 

mengenai ragam pilihan karier seperti 

universitas dan pekerjaan, sehingga peserta 

didik dapat memilih karier sesuai dengan 

kemampuan, minat dan bakat.  
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SELF-HELP BOOK UNTUK MENINGKATKAN REGULASI EMOSI 

DENGAN MENGGUNAKAN TREATMENT EMOTION-FOCUSED 

THERAPY PADA PESERTA DIDIK KORBAN PERUNDUNGAN 

KELAS XI DI SMA NEGERI 112 JAKARTA 

 

Fatika Anintia Utami1  

Hilma Fitriyani2 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media self-help book untuk 

meningkatkan regulasi emosi dengan menggunakan treatment Emotion-Focused 

Therapy pada peserta didik korban perundungan kelas XI di SMA Negeri 112 

Jakarta. Penelitian ini termasuk dalam Research and Development (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Penelitian dilakukan di SMA Negeri 112 Jakarta 

dengan menggunakan random sampling. Subjek penelitian ini adalah 63 peserta 

didik kelas XI. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, Focus 

Group Discussion, dan penyebaran angket kepada peserta didik. Hasil uji validasi 

dengan ahli media mendapat persentase sebesar 95% (Sangat Layak) dan ahli konten 

sebesar 76% (Layak). Hasil uji validasi pada kelompok kecil mendapat persentase 

92% (Sangat Layak) pada penilaian media. Sehingga dapat dinyatakan media self-

help book untuk meningkatkan regulasi emosi dengan menggunakan treatment 

Emotion-Focused Therapy pada peserta didik korban bully kelas XI di SMA Negeri 

112 Jakarta ini “Sangat Layak” 

Kata Kunci: Model ADDIE, Self-Help Book, Regulasi Emosi, Perundungan, 

Emotion-Focused Therapy 

Abstract 
The purpose of this study was to develop a self-help book to improve emotion 

regulation by using Emotion-Focused Therapy treatment for bullied students of XI 

class in 112 Senior High School Jakarta. The study was included in Research and 

Development (R&D) using the ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) development model. The study was conducted utilizing 

random sampling with 63 students as the subjects in 112 Senior High School Jakarta. 

Data collection method used an interview techniques, Focus Group Discussion, and 

questionnaires. The validation tests results with media experts got 95% (Very 

Feasible) and content expert got 76% (Feasible). On the other hand, the results of 

validation tests by applying media assessment in the small group was also very 

feasible (92%). Therefore, it can be concluded media self-help book to improve 

emotional regulation by using the treatment of Emotion-Focused Therapy for bullied 

students of XI class in 112 Senior High School Jakarta was a prope  

Keywords: ADDIE Model, Self-Help Book, Emotion Regulation, Bullying, Emotion-

Focused Therapy 
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PENDAHULUAN 

Hurlock (2006) mengatakan bahwa 

masa usia remaja adalah masa di mana 

remaja mengalami suatu periode penting 

dalam kehidupannya. Hal-hal yang penting 

terjadi pada masa remaja ini juga melibatkan 

perubahan fisik dan kondisi-kondisi 

psikologisnya yang dapat menimbulkan efek 

langsung maupun efek tidak langsung atau 

jangka panjang. Perubahan fisik yang terjadi 

berkaitan dengan perubahan pubertas. 

Sementara perubahan kondisi psikologis 

terkait dengan proses pengelolaan emosi. 

Kedua hal ini berhubungan langsung dengan 

keadaan emosi yang dirasakan pada usia 

remaja, menentukan bagaimana remaja akan 

melakukan tindakan terhadap rangsangan 

yang diterimanya. 

Menurut Gross (2014) regulasi emosi 

mengacu kepada pembentukan emosi 

seseorang, emosi yang dimiliki seseorang, 

dan pengalaman atau bagaimana seseorang 

mengalami mengekspresikan emosi ini. 

Dengan demikian, regulasi emosi 

memperhatikan bagaimana emosi itu diatur, 

bukan bagaimana emosi mengatur sesuatu 

yang lain. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti di SMA Negeri 112 Jakarta 

mengenai regulasi emosi peserta didik, 

ditemukan bahwa masih banyak peserta 

didik yang tingkat regulasi emosinya 

rendah. Peneliti memberikan angket kepada 

63 peserta didik di SMA Negeri 112 Jakarta 

untuk mengukur tingkat regulasi emosi 

mereka. Hasil dari angket tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 30 orang atau 

sebesar 47,6% peserta didik memiliki 

tingkat regulasi yang rendah. 

Salah satu permasalahan terbesar terkait 

dengan regulasi emosi ini adalah bullying 

atau perundungan. Perilaku perundungan 

merupakan tindakan negatif yang dilakukan 

secara berulang oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang berniat menyerang 

karena adanya ketidakseimbangan kekuatan 

antara pihak yang terlibat (Surilena, 2016). 

Perilaku perundungan juga didefinisikan 

sebagai serangan emosional, verbal, fisik 

berulang terhadap orang lain atau 

sekelompok orang yang rentan dan tidak 

dapat membela diri. 

Menurut Wiyani (2012) dampak yang 

dialami korban perundungan adalah 

mengalami berbagai macam gangguan yang 

meliputi kesejahteraan psikologis yang 

rendah (low psicological well-being) di 

mana korban akan merasa tidak nyaman, 

takut, rendah diri, serta tidak berharga, 

penyesuaian sosial yang buruk di mana 

korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak 

mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, 

prestasi akademik yang menurun karena 

mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam 

belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh 

diri daripada harus menghadapi tekanan-

tekanan berupa hinaan dan hukuman 

(Wiyani, 2012). 

Hal-hal tersebut tentunya berkaitan 

dengan regulasi emosi individu. Upaya 

memberikan bantuan kepada peserta didik 

agar memiliki regulasi emosi secara baik 

dapat diwujudkan dengan kontribusi 

layanan bimbingan dan konseling. Salah 

satu layanan bimbingan dan konseling yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

regulasi emosi peserta didik adalah layanan 

responsif (Lutfiyani & Bhakti, 2017). 

Falah (2016) menyimpulkan bahwa 

pemanfaatan media informasi tidak dapat 

dilepaskan dari pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling sebagai sarana 

pokok dalam menunjang peningkatan 

kualitas hasil belajar dan kompetensi peserta 

didik. Kondisi objektif di sekolah saat ini 

menunjukkan rasio yang tidak berimbang 

antara guru BK dengan peserta didik yang 

dibimbing. Dampak dari rasio yang tidak 

ideal tersebut tentunya berdampak pada 

keterbatasan layanan dan 

kekurangmampuan guru BK dalam 

menjangkau seluruh peserta didik sekaligus 

(Falah, 2016). 

Adanya media bimbingan dan konseling 

di sekolah dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang efektivitas pemberian layanan 

oleh guru BK kepada peserta didik. Menurut 
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sifat bantuan yang diberikan dapat 

dibedakan antara teknik pemberian 

informasi, teknik mendorong aktivitas 

tertentu dan teknik penyembuhan. Teknik-

teknik tersebut dapat menggunakan bantuan 

media, misalnya dalam teknik penyembuhan 

dapat menggunakan media self-help book. 

Self-help book adalah suatu media yang 

digunakan untuk mengatasi masalah pribadi 

atau emosional seseorang tanpa bantuan 

profesional. Oleh karena itu, semua buku 

yang dapat mewujudkan tujuan praktis ini 

dianggap self-help book (Bergsma, 2008). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

dengan guru BK dan Focus Group 

Discussion dengan peserta didik di SMA 

Negeri 112 Jakarta terkait penggunaan 

media, dapat disimpulkan bahwa self-help 

book cukup menarik dan dapat digunakan 

untuk membantu peserta didik dalam 

meningkatkan regulasi emosi mereka. Selain 

itu, karakteristik peserta didik di SMA 

Negeri 112 Jakarta juga sesuai dengan 

karakteristik pembaca self-help book. 

Karakteristik peserta didik di SMA 

Negeri 112 Jakarta yang sesuai dengan 

karakteristik pembaca self-help book 

menurut Wilson dan Cash (2000) yaitu 

peserta didik di SMA Negeri 112 Jakarta 

memiliki penguatan diri yang positif. 

Peserta didik juga memiliki tingkat 

kepuasan hidup yang besar dan kesadaran 

diri yang tinggi serta memiliki minat baca 

yang cukup baik karena diterapkannya 

budaya literasi di sekolah. 

Self-help book yang akan dikembangkan 

menggunakan treatment Emotion-Focused 

Therapy (EFT). Treatment tersebut dipilih 

karena Emotion-Focused Therapy (EFT) 

memiliki tujuan untuk memperluas dan 

mengatur kembali respons emosional utama 

individu, membuat perubahan dalam posisi 

interaksi mitra dan memulai siklus interaksi 

baru, dan mendorong terciptanya ikatan 

yang aman antara orang lain, serta 

memperkuat diri, mengatur pengaruh, dan 

menciptakan makna baru dari emosi yang 

dirasakan individu. 

 

Self-Help Book 

Self-help book adalah suatu media yang 

digunakan untuk mengatasi masalah pribadi 

atau emosional seseorang tanpa bantuan 

profesional (Bergsma, 2008). Anderson 

(Tjalla, Komalasari, & Asharika, 2017) 

menyatakan bahwa self-help book bertujuan 

untuk dapat membimbing dan mendorong 

klien untuk melakukan perubahan, sehingga 

meningkatkan manajemen diri, bukan hanya 

memberikan informasi saja.  

Starker (Bergsma, 2008) menyebutkan 

empat faktor pragmatis yang menjelaskan 

keberhasilan atau manfaat dari self-help 

book, yaitu: (1) Biaya yang dikeluarkan 

untuk self-help book lebih rendah 

dibandingkan harus berkonsultasi dengan 

terapis, (2) Self-help book mudah tersedia 

sehingga dapat dibaca kapan pun, (3) Self-

help book akan mengatasi masalah individu 

tanpa harus melibatkan terapis. (4) Self-help 

book memberikan kesempatan bagi 

pembacanya untuk menjadi bagian dalam 

buku tersebut. 

Regulasi Emosi 

Menurut Gross (2014) regulasi emosi 

mengacu kepada pembentukan emosi 

seseorang, emosi yang dimiliki seseorang, 

dan pengalaman atau bagaimana seseorang 

mengalami atau mengekspresikan emosi ini. 

Dengan demikian, regulasi emosi 

memperhatikan bagaimana emosi itu diatur, 

bukan bagaimana emosi mengatur sesuatu 

yang lain. 

Menurut Goleman (2002) tujuan dari 

regulasi emosi ini bukan untuk menekan 

emosi yang akan diekspresikan, tetapi 

mengendalikan luapan-luapan emosi yang 

dirasa akan hilang kendali agar kestabilan 

emosi tetap terjaga. Emosi berlebihan yang 

meningkat dengan intensitas terlalu lama 

akan mengoyak kestabilan diri dari individu. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan individu dalam meregulasi 

emosi merupakan salah satu indikator dari 

kecerdasan emosionalnya (Goleman, 2002). 

Menurut Gross (Nansi & Utami, 2017) 

terdapat empat aspek yang digunakan untuk 

menentukan kemampuan regulasi emosi 



Self-Help Book untuk Meningkatkan Regulasi Emosi dengan Menggunakan Treatment 

Emotion-Focused Therapy Pada Peserta Didik Korban Perundungan Kelas Xi Di Sma 

Negeri 112 Jakarta 

154 

 

Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling 8(2) Desember 2019 

 

seseorang yaitu: (1) Strategies, ialah 

keyakinan individu untuk dapat mengatasi 

suatu masalah, memiliki kemampuan untuk 

menemukan suatu cara yang dapat 

mengurangi emosi negatif dan dapat dengan 

cepat menenangkan diri kembali setelah 

merasakan emosi yang berlebihan; (2) 

Goals, ialah kemampuan individu untuk 

tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang 

dirasakannya sehingga dapat tetap berpikir 

dan melakukan sesuatu dengan baik; (3) 

Impulse, ialah kemampuan individu untuk 

dapat mengontrol emosi yang dirasakannya 

dan respon emosi yang ditampilkan, 

sehingga individu tidak akan merasakan 

emosi yang berlebihan dan menunjukkan 

respon emosi yang tepat; (4) Acceptance, 

ialah kemampuan individu untuk menerima 

suatu peristiwa yang menimbulkan emosi 

negatif dan tidak merasa malu merasakan 

emosi tersebut. 

Emotion-Focused Therapy 

Emotion-Focused Therapy (EFT) 

merupakan praktik terapi yang 

diinformasikan oleh pemahaman tentang 

peran emosi dalam perubahan psikoterapi. 

Emotion-Focused Therapy (EFT) didirikan 

berdasarkan analisis yang tepat dan cermat 

tentang makna dan kontribusi emosi 

terhadap pengalaman individu dan 

perubahan dalam psikoterapi. Fokus ini 

mengarahkan terapis dan klien ke arah 

strategi yang mempromosikan kesadaran, 

penerimaan, ekspresi, pemanfaatan, 

regulasi, dan transformasi emosi serta 

pengalaman emosi korektif dengan terapis 

(Greenberg, 2017). 

Tujuan Emotion-Focused Therapy 

(EFT) adalah untuk memperluas dan 

mengatur kembali respons emosional utama, 

membuat perubahan dalam posisi interaksi 

dengan orang lain dan memulai siklus 

interaksi baru, dan mendorong terciptanya 

ikatan yang aman antar individu (Jorgensen, 

2017). Emotion-Focused Therapy (EFT) 

juga bertujuan untuk memperkuat diri, 

mengatur pengaruh, dan menciptakan 

makna baru (Greenberg, 2017). 

Dari perspektif Emotion-Focused 

Therapy (EFT), self-help book akan 

dibentuk berdasarkan: (1) Kesadaran Emosi, 

merupakan prinsip yang paling mendasar. 

Begitu kita mengetahui apa yang kita 

rasakan, kita terhubung kembali dengan 

kebutuhan yang mungkin disembunyikan 

oleh emosi, dan teremotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan kita; (2) Regulasi, 

memfasilitasi kemampuan untuk mentolerir 

dan mengatur pengalaman emosional adalah 

proses perubahan penting lainnya; (3) 

Refleksi, membantu meningkatkan 

pengalaman yang penuh perasaan. Dalam 

proses ini, perasaan, kebutuhan, pengalaman 

pribadi, pikiran, dan bagian yang berbeda 

dari kesejahteraan ini disinggung. Hasil dari 

refleksi ini adalah pengalaman diri yang 

mendalam; dan (4) Transformasi Emosi, 

kesulitan dalam mengubah pengalaman 

emosional dan merestrukturisasi respons 

emosional, adalah bahwa perubahan 

emosional tidak dapat terjadi melalui proses 

pemahaman atau penjelasan yang rasional, 

melainkan dengan menghasilkan respons 

emosional baru (Pos & Greenberg, 2007). 

Perundungan (Bullying) 

Menurut Kathryn (2012) perundungan 

dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan 

atau periliaku agresif yang di sengaja, yang 

dilakukan sekelompok orang atau seseorang 

secara berulang-ulang dan dari waktu ke 

waktu terhadap seseorang korban yang tidak 

dapat mempertahankan dirinya dengan 

mudah atau sebuah penyalahgunaan 

kekuasaan atau kekuatan secara sistematik 

(Kathryn, 2012). 

Bentuk-bentuk perundungan, yaitu: (1) 

Perundungan secara Fisik (Physical 

Bullying), merupakan jenis bullying yang 

dilakukan untuk menyerang secara fisik 

diantaranya adalah memukul, mencekik, 

menyikut, meninju, menendang, menggigit, 

memiting, mencakar, serta meludahi anak 

yang ditindas hingga ke posisi yang 

menyakitkan, serta merusak dan 

menghancurkan pakaian serta barang-

barang milik anak yang tertindas; (2) 

Perundungan secara Verbal (Verbal 

Bullying), dapat berupa julukan nama, 
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celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan 

pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan 

seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, 

perundungan verbal dapat berupa 

perampasan uang jajan atau barang-barang, 

telepon yang kasar, e-mail yang 

mengintimidasi, surat-surat kaleng yang 

berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan 

yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, 

serta gosip; (3) Perundungan Relasional 

(Relational Bullying), adalah pelemahan 

harga diri korban perundungan secara 

sistematis melalui pengabaian, pengucilan, 

pengecualian, atau penghindaran. Perilaku 

ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi 

seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, 

helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, 

tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang 

kasar; (4) Cyber Bullying, adalah bentuk 

bullying yang terbaru karena semakin 

berkembangnya teknologi, internet dan 

media sosial. Pada intinya adalah korban 

terus menerus mendapatkan pesan negative 

dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di 

internet dan media sosial lainnya.  

Menurut Wiyani (2012) dampak yang 

dialami korban perundungan adalah 

mengalami berbagai macam gangguan yang 

meliputi kesejahteraan psikologis yang 

rendah (low psicological well-being) di 

mana korban akan merasa tidak nyaman, 

takut, rendah diri, serta tidak berharga, 

penyesuaian sosial yang buruk di mana 

korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak 

mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, 

prestasi akademik yang menurun karena 

mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam 

belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh 

diri daripada harus menghadapi tekanan-

tekanan berupa hinaan dan hukuman 

(Wiyani, 2012). 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan (Research and 

Development). Penelitian dan 

Pengembangan merupakan metode 

penelitian untuk mengembangkan dan 

menguji suatu produk. Menurut Borg and 

Gall (Sugiyono, 2009) penelitian 

pengembangan pendidikan adalah sebuah 

proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. 

Pada penelitian ini, pelaksanaan 

penelitian metode R&D merujuk pada 

desain ADDIE yang dikembangkan oleh 

Branch. ADDIE adalah akronim untuk 

Analyze, Design, Develop, Implement, and 

Evaluate. ADDIE adalah konsep 

pengembangan produk. Konsep ADDIE 

diterapkan untuk membangun pembelajaran 

berbasis kinerja. Filosofi pendidikan untuk 

aplikasi ADDIE ini adalah bahwa 

pembelajaran berpusat pada siswa, inovatif, 

otentik, dan inspiratif. Membuat produk 

menggunakan proses ADDIE menjadi salah 

satu alat paling efektif saat ini, karena 

ADDIE merupakan sebuah proses yang 

berfungsi sebagai kerangka pemandu untuk 

situasi yang kompleks, dan tepat untuk 

mengembangkan produk pendidikan dan 

sumber belajar lainnya (Branch, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini 

merupakan peserta didik kelas XI jurusan 

IPA dan IPS di SMA Negeri 112 Jakarta 

dengan perolehan sampel sebanyak 63 

peserta didik. Dari jumlah sampel tersebut, 

peneliti memperoleh sebanyak 30 peserta 

didik memiliki tingkat regulasi emosi yang 

rendah. Teknik sampling yang dipilih adalah 

random sampling. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 

112 Jakarta dan waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Agustus 2018 sampai Juli 2019. 

Uji coba produk pada penelitian ini 

melibatkan beberapa responden seperti ahli 

media, ahli materi, dan peserta didik untuk 

melihat kelayakan produk yang 

dikembangkan. Teknik pengambilan data 

menggunakan instrumen kuesioner yang 

akan divalidasi secara internal oleh ahli. 

Namun demikian, pada tahapannya peneliti 

tidak dapat melakukan uji coba pilot kepada 

peserta didik melihat bahwa media yang 

dikembangkan akan memerlukan waktu 

yang banyak dalam penerapannya 

sedangkan peneliti memiliki waktu yang 

terbatas. 
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HASIL PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan media self-help book 

untuk meningkatkan regulasi emosi dengan 

menggunakan treatment Emotion-Focus 

Therapy pada peserta didik korban 

perundungan di SMA Negeri 112 Jakarta. 

Dalam pengembangan media ini ada tiga 

tahapan yang dilakukan, yaitu tahap analisis, 

desain, dan pengembangan. Berdasarkan 

data yang diperoleh selama melakukan 

penelitian, maka langkah-langkah 

modifikasi ADDIE pada tahap analisis 

sampai tahap pengembangan adalah sebagai 

berikut: 

Tahap analisis, yaitu melakukan 

identifikasi kesenjangan dengan melihat 

keadaan yang seharusnya dan sebenarnya, 

merumuskan tujuan instruksional yang akan 

dicapai, menganalisis karakteristik 

pengguna media, mengidentifikasi sumber 

daya pendukung, menyusun rencana 

penyampaian media, dan menyusun rencana 

pengembangan. 

Tahap desain, yaitu melakukan 

inventarisasi tugas, menyusun tujuan untuk 

mencapai kinerja, serta dan menghasilkan 

strategi pengujian media yaitu dengan 

merumuskan lembar kerja untuk mencapai 

tujuan instruksional. 

Tahap pengembangan, yaitu 

menghasilkan konten media, memilih media 

pendukung, mengembangkan petunjuk 

penggunaan produk, dan melakukan 

evaluasi formatif. 

Hasil dari tahap pengembangan adalah 

evaluasi formatif berdasarkan hasil uji coba 

para ahli yaitu ahli media dan ahli materi. 

Hasil uji coba ahli media diperoleh 

persentase sebesar 95% (tabel 1) dengan 

kriteria sangat layak dan hasil uji coba ahli 

materi diperoleh persentase sebesar 76% 

(tabel 2) termasuk dalam kriteria layak. 

 

 

 

 

 

No. Aspek Persentase Kriteria 

1. Desain 

95% 
Sangat 

Layak 

2. Materi 

3. Bahasa 

4. Ilustrasi 

5. Tipografi 

6. Layout 

Table 1. Hasil Validasi Ahli Media 

 

No. Aspek Persentase Kriteria 

1. Materi 

76% Layak 

2. Bullying 

3. Regulasi 

Emosi 

4. Bahasa 

5. Ilustrasi 

Table 2. Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Setelah melakukan uji validitas ahli oleh 

ahli media dan ahli materi, peneliti 

selanjutnya melakukan perbaikan media 

berdasarkan hasil masukkan dan saran yang 

diberikan oleh para ahli. Berikut perubahan 

media yang telah dilakukan: 

Saran Sebelum Sesudah 

Tambahkan 

highlight 

pada setiap 

inti kalimat 

Terlalu 

banyak 

pembahasan 

sehingga sulit 

menemukan 

inti dari 

pembahasan 

dalam satu 

kalimat 

Terdapat 

highlight 

pada setiap 

inti 

pembahasan 

dalam satu 

kalimat 

Ubah bentuk 

lembar kerja 

Letak soal 

dan jawaban 

paada lembar 

kerja terpisah 

Setelah soal, 

dibuatkan 

kolom untuk 

jawaban 

Table 3. Perubahan Media 

 

Peneliti tidak melalui tahap uji coba 

pilot, sebab dalam pelaksanaannya uji coba 

pilot untuk media self-help book 

memerlukan waktu yang cukup panjang 

untuk mengetahui efektivitasnya. Hal 

tersebut peneliti masukkan pada 

keterbatasan penelitian. Namun, peneliti 

melakukan uji coba keterbacaan kepada 10 

peserta didik dan diperoleh hasil persentase 

sebesar 92% (tabel 4) termasuk dalam 

kriteria sangat layak. 
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No. Aspek Persentase Kriteria 

1. Desain 

92% 
Sangat 

Layak 

2. Materi 

3. Bahasa 

4. Ilustrasi 

Table 4. Hasil Uji Keterbacaan Peserta Didik 

 

Berdasarkan hasil evalausi formatif 

pada tahap pengembangan tersebut, maka 

media self-help book untuk meningkatkan 

regulasi emosi pada peserta didik korban 

perundungan dapat dikatakan sangat layak 

dan dapat digunakan oleh guru BK sebagai 

media untuk mendukung layanan responsif 

dalam kegiatan konseling individu atau 

kelompok. 

Penelitian ini tentunya memiliki 

beberapa keterbatasan sehingga masih harus 

diperbaiki agar dapat dipergunakan secara 

utuh oleh peserta didik. Beberapa 

keterbatasan yang terdapat pada penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: (1) Pengembangan 

media masih dalam uji terbatas dan hanya 

sampai tahap pengembangan tidak melalui 

tahap implementasi serta evaluasi dalam 

skala yang luas, sehingga hasil penelitian 

tidak dapat digeneralisir; (2) Uji coba yang 

dilakukan hanya terbatas pada uji penilaian 

media, sehingga belum dilakukan uji 

kesesuaian tujuan instruksional; (3) Dasar 

dari pembuatan media belum terfokus pada 

dasar teoritis dan empirik; (4) Penjelasan 

terkait emosi hanya terbatas pada emosi-

emosi dasar saja. 

KESIMPULAN  

Penelitian mengenai pengembangan 

self-help book untuk meningkatkan regulasi 

emosi dengan menggunakan treatment 

Emotion-Focus Therapy pada peserta didik 

korban perundungan di SMA Negeri 112 

Jakarta. Penelitian dimulai melalui tahap 

studi pendahuluan untuk melihat 

kesenjangan antara kondisi ideal terkait 

kebutuhan peserta didik dengan kondisi 

realita berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya di SMA Negeri 112 Jakarta. 

Hasil dari studi pendahuluan ialah peneliti 

melihat adanya kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik dalam meregulasi emosinya 

serta mengetahui permasalahan yang paling 

sering terjadi di sekolah tersebut yaitu 

adanya tindakan bullying. Selain itu, peneliti 

juga melakukan preliminary study untuk 

mendapatkan gambaran pilihan media yang 

diminati peserta didik. Sehingga, media self-

help book ini dapat dikembangkan sesuai 

dengan minat dari peserta didik. Namun, 

tentunya terdapat banyak keterbatasan 

penelitian yang masih perlu diperbaiki dan 

dikembangkan lagi. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

Research and Development (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan 

ADDIE. Tetapi, dikarenakan keterbatasan 

waktu dan biaya yang dimiliki peneliti, 

penelitian ini hanya terbatas pada tahap 

analisis, desain, dan pengembangan yaitu 

melakukan evaluasi formatif. Media self-

help book ini dilengkapi dengan isi materi, 

lembar kerja, serta ilustrasi gambar yang 

dapat membantu pembaca dalam memahami 

informasi yang diberikan serta memiliki 

kemampuan dalam melakukan regulasi 

emosi. 

Sementara itu, evaluasi formatif 

dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan 

peserta didik. Berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut mendapatkan hasil tingkat validitas 

media dengan 95% yang termasuk dalam 

kategori sangat layak, hasil tingkat validitas 

konten 76% yang mencapai kategori layak, 

dan uji coba pada penilaian media 

mendapatkan hasil sebesar 92% yang 

termasuk dalam kategori sangat layak dan 

diminati peserta didik.  

Keunggulan yang terdapat pada media 

self-help book ini adalah media ini kreatif 

serta sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Namun, masih terdapat kelemahan 

dalam self-help book ini. Menurut ahli 

media, kelemahan self-help book terletak 

pada margin atau layout yang terlalu terlalu 

rapat. Terdapat juga masukan dari ahli 

materi, yaitu berikan highlight pada setiap 

inti pembahasan, dan perbanyak lagi 

penggunaan gambar atau ilustrasi. Selain itu, 

bahasa yang digunakan dapat langsung 

difokuskan pada inti dari pembahasannya. 
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Oleh karena itu, saran dari para ahli tersebut 

dijadikan acuan oleh peneliti untuk 

memperbaiki media agar media menjadi 

lebih sesuai dan dapat digunakan oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan kesimpulan dan saran dari 

ahli di atas, maka terdapat saran-saran untuk 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) 

Media self-help book ini dapat dijadikan 

media untuk tindakan kuratif bagi peserta 

didik untuk meningkatkan regulasi 

emosinya khususnya dalam menghadapi 

permasalahan bullying. Untuk itu, media ini 

dapat digunakan secara individual maupun 

melalui bantuan dan bimbingan dari guru 

BK dalam memberikan layanan yang akan 

didukung oleh media self-help book ini; (2) 

Peserta didik dapat menjadikan media ini 

untuk mengatasi permasalahan terkait 

regulasi emosi secara mandiri, serta guru BK 

dapat mengimplementasikan self-help book 

ini sebagai media pendukung dalam 

memberikan layanan konseling individual 

maupun konseling kelompok; (3) Penelitian 

hanya terbatas sampai uji keterbacaan, 

sehingga peneliti lain bisa melanjutkan 

dengan melakukan uji ketercapaian tujuan 

instruksional; (4) Efektivitas media belum 

dapat dilakukan peneliti, sehingga penelitian 

selanjutnya bisa melanjutkan dan 

memperluas penelitian pada tahap 

Implementasi dan Evaluasi. 
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PENGARUH PENERAPAN PSIKODRAMA DALAM LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK TERHADAP PERILAKU AGRESIF 

ANAK ASUH PANTI ASUHAN PADA USIA SEKOLAH DASAR 

KELAS TINGGI 4 - 6 SD  

(STUDI QUASI EKSPERIMEN DI YAYASAN PANTI ASUHAN 

RAHMANSYAH) 

 

Meithy Intan Rukia Luawo1  

Fega Wildaranti2  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Psikodrama dalam 

konseling kelompok berpengaruh terhadap penurunan perilaku agresif anak asuh 

panti asuhan pada usia sekolah dasar kelas tinggi 4-6 SD. Menggunakan metode 

quasi-experimental design dengan bentuk pretest-posttest nonequivalent group 

design berupa layanan konseling kelompok dengan pendekatan psikodrama dan 

menggunakan beberapa teknik, seperti pembalikan peran, pelatihan peran, cermin, 

dan pengulangan. Populasi dalam penelitian adalah anak-anak asuh dari Yayasan 

Panti Asuhan Rahmansyah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

non-probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Anak asuh dari 

Yayasan Panti Asuhan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah 12 orang 

dengan skor kecenderungan perilaku agresif berada dalam kategori sedang yaitu 

ditandai dengan melakukan beberapa perilaku agresif dalam bentuk agresi fisik, 

agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Kelompok kontrol pada saat pretest 

mendapatkan total skor 740 dan posttest dengan total skor 748. Kelompok 

eksperimen pada saat pretest mendapat total skor 921 dan posttest dengan total skor 

641, kecenderungan perilaku agresif kelompok eksperimen setelah treatment, dua 

anggota berada pada kategori sangat rendah ditandai dengan hampir tidak pernah 

melakukan perilaku agresif dan empat anggota berada pada kategori rendah ditandai 

dengan melakukan beberapa perilaku agresif. Hal ini memberikan bukti bahwa 

penerapan psikodrama dalam konseling kelompok efektif dalam membantu anak-

anak menurunkan kecenderungan perilaku agresinya tersebut. Dengan demikian, 

konselor dapat memaksimalkan penerapan psikodrama ketika intervensi anak-anak 

yang berkecenderungan agresif sebagai salah satu alternatif teknik konseling dalam 

membantu anak menurunkan kecenderungan perilaku agresif. 

Kata Kunci: psikodrama, konseling kelompok, agresi, agresivitas, anak asuh panti 

asuhan. 

Abstract 
This research has purpose to determine whether application psychodrama in 

counselling group effect on decreasing orphan at elementary school age of high 

grade elementary 4-6 agressive behaviour. This research used quasi-experimental 
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design model in the form pretest-posttest nonequivalent group design in the form of 

counselling group psychodrama approach with used some of techniques, such as 

role reversal, role training, mirror, and replay. Sampling technique used was 

purposive sampling. The sample of this research were 12 orphan as orphan of 

Rahmansyah Orphanage Foundation in the category of moderate are marked by 

doing some aggression behavior in the form of physical aggression, verbal 

aggression, anger and hostility. The control group at the time of the pretest got a 

total score of 740 and posttest with a total score of 748. The experimental group at 

the time of the pretest got a total score of 921 and posttest with a total score of 641, 

the tendency of aggressive behaviour in the experimental group after received 

treatment, two members in the very low category is characterized by almost never 

doing aggressive behaviour and four membes are in the low category is 

characterized by doing some aggressive behaviour. Thus, Psychodrama 

applicationin counselling group has significant effect on decreasing orphan 

aggressive behaviour and it can be used as an alternative counselling approach. 

Therefore, conselor can maximize the application of Psychodrama to help children 

with aggressive behaviour. 

Keyword: psychodrama, counselling group, aggressive behaviour, aggression, 

orphan  

PENDAHULUAN 

Anak merupakan amanah sekaligus 

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan melekat 

pada dirinya harkat, martabat, serta hak-

haknya sebagai manusia yang harus 

dilindungi sejak mereka dilahirkan. 

UNICEF (United Nations Children’s Fund) 

mendefinisikan anak sebagai individu yang 

berada pada usia 18 tahun ke bawah, 

memiliki hak berkewarganegaraan, 

berpendidikan, perlindungan terhadap 

tindak kekerasan, pengasuhan dan kasih 

sayang serta hak dalam pelayanan 

kesehatan. Berbagai pemenuhan hak 

tersebut merupakan tanggung jawab bagi 

orangtua, keluarga, bangsa, dan negara 

bahkan kerja sama internasional. Akan 

tetapi, pada masa perkembangannya, tidak 

semua anak memperoleh berbagai 

pemenuhan hak dan mengalami sejumlah 

permasalahan.  

Permasalahan pada anak umumnya 

kerap terjadi yaitu penelantaran anak dan 

eksploitasi anak yang dapat membuat anak 

mengikuti perilaku agresif. Salah satu yang 

menyebabkan anak melakukan perilaku 

agresif adalah kurangnya fungsi keluarga 

terhadap anak.  

Fungsi keluarga sangat memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan psikis dan 

moral bagi anggota keluarga yang mampu 

menjadi situasi yang kondusif bagi anak 

sehinga pertumbuhan dan perkembangan 

anak berjalan dengan baik. Kurangnya 

fungsi keluarga dapat menjadikan anak 

terlantar, sehingga mereka kemudian 

diwadahi oleh suatu lembaga yaitu panti 

asuhan yang merupakan rumah tempat 

memelihara dan merawat anak yatim atau 

yatim piatu. Namun, panti asuhan tidak 

hanya terbuka bagi anak yatim atau yatim 

piatu, tetapi juga terbuka bagi anak-anak 

yang kurang beruntung, seperti anak 

terlantar dan anak-anak dari keluarga yang 

tidak mampu.  

Tentunya terdapat perbedaan situasi 

ketika anak berada di panti asuhan dengan 

berada dalam lingkungan keluarga, di panti 

asuhan anak-anak asuh akan diasuh oleh 

pengasuh yang berperan menggantikan 

peran orang tua dalam mengasuh, menjaga 

dan mendidik, sehingga tumbuh kembang 

anak lebih banyak dipengaruhi oleh 

pengasuh. Anak-anak yang tinggal di dalam 
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panti asuhan berasal dari latar belakang yang 

berbeda-beda. Hal ini dapat mengakibatkan 

munculnya perkembangan yang mengarah 

kepada perilaku negatif, salah satunya 

adalah munculnya perilaku agresif.  

Perilaku agresif adalah perilaku yang 

berniat untuk menyakiti orang (DeWall, 

Anderson, & Bushman, 2011). Perilaku 

agresif biasanya ditunjukkan untuk 

menyerang, menyakiti atau melawan orang 

lain, baik secara fisik maupun verbal. Hal itu 

bisa berbentuk pukulan, tendangan, dan 

perilaku fisik lainya, atau berbentuk cercaan, 

makian ejekan, bantahan dan semacamnya. 

Perilaku ini tentu saja dapat membahayakan 

anak atau orang lain. Perilaku agresif juga 

didefinisikan sebagai setiap tindakan yang 

disengaja ''menyakiti orang lain, secara fisik 

atau psikologis'' (Shechtman, 2009). 

Perilaku agresif yang terjadi kepada 

anak merupakan refleksi dari diri anak 

terutama emosional. Ketika merefleksikan 

emosi marah, maka anak akan 

mengekspresikannya dengan melakukan 

agresi, anak biasanya akan merasa puas dan 

terpenuhi keinginan anak. Sering kali anak 

melakukan agresi dengan menunjukkan 

perilaku agresif secara verbal dengan 

menghina teman dengan kata-kata kasar dan 

perilaku non verbal dengan melakukan 

memukul, mencubit dan menendang 

temannya.  

Studi pendahuluan yang dilakukan pada 

Yayasan Panti Asuhan Rahmansyah. Studi 

pendahuluan ini difokuskan kepada anak-

anak usia sekolah dasar tingkat atas yaitu 

kelas 4-kelas 6 SD. Hasil studi pendahuluan 

pada delapan anak di yayasan panti asuhan 

Rahmansyah melalui pengisian kuisioner 

agresi. Kuesioner yang digunakan adalah 

instrumen agresivitas Buss dan Perry 

(1992). Berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner menunjukkan adanya 

kecenderungan memiliki perilaku agresif 

yang tinggi. Dari delapan anak asuh panti 

asuhan Rahmansyah, satu anak memperoleh 

kategori rendah yaitu dengan skor 65, 

sedangkan empat anak lainnya memperoleh 

kategori sedang dengan skor 80-100, dan 

tiga anak lainnya memperoleh kategori 

tinggi dengan skor 116-118. Dengan 

memperoleh rata-rata skor 94.75 dan 

termasuk pada kategori sedang. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa anak asuh di 

Yayasan panti asuhan Rahmansyah 

memiliki kecenderungan perilaku agresif, 

hal tersebut di dukung dengan adanya 

keluhan dari pihak pengasuh panti asuhan 

Rahmansyah, bahwa masih banyak anak 

asuh yang sering memukul, berkata kasar, 

dan bertengkar. 

Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa 

anak asuh yang berada di panti asuhan 

memiliki kecenderungan perilaku agresif. 

Sesuai dengan pendapat Tirta dan Wijaya 

(2018) tidak jarang bentuk agresi terhadap 

teman dianggap suatu hal yang lumrah, 

misalnya saja saat anak yang berusia lebih 

besar memukul, menendang, atau menghina 

anak yang berusia lebih kecil karena 

melakukan kesalahan saat bermain.  

Perilaku agresif pada anak akan 

menimbulkan dampak negatif seperti 

kesulitan dalam berinteraksi dan beradaptasi 

dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat 

dampak yang dapat dialami oleh anak yang 

mengalami kesulitan dalam berperilaku 

adaptif, yaitu; siklus kegagalan, penolakan 

dari teman sebaya, rendahnya pencapaian 

akademik, serta permasalahan dalam 

penyesuaian diri sebagai orang dewasa 

(Krahe, 2005). Menghambat kegiatan 

belajar mengajar di sekolah serta 

menyebabkan anak cenderung beradaptasi 

pada perilaku buruk agresif dan 

menimbulkan asumsi bahwa perilaku agresif 

merupakan hal yang wajar (Ma’ruf, 2015).  

Perilaku maladaptif harus dikurangi, 

salah satu cara mengurangi perilaku agresif 

adalah melalui layanan konseling kelompok. 

Konseling pada anak dengan kecenderungan 

perilaku agresif akan efektif bila dilakukan 

dalam dinamika kelompok (Ma’ruf, 2015). 

Melalui dinamika kegiatan kelompok, anak-

anak akan belajar untuk dapat bekerja sama, 

serta bersosialisasi dengan teman-teman 

sebayanya, membantu siswa untuk dapat 

berinteraksi secara positif dengan berbagai 

karakter anak yang beragam di luar 
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kelompok mereka, mengembangkan aspek-

aspek untuk berkontribusi didalam 

kelompok, dan perbedaan pola komunikasi 

yang ada dalam konseling kelompok 

ataupun di luar kegiatan konseling 

kelompok (DeLucia & Waack., 2006).  

Konseling kelompok berfokus dalam 

membantu konseli dengan tujuan membuat 

perubahan fundamental dengan cara mereka 

berpikir, merasakan serta berperilaku. 

Konseling kelompok untuk anak-anak 

sering kali dilakukan kepada anak-anak 

yang biasa memperlihatkan atau 

menunjukkan perilaku seperti berkelahi, 

tidak mampu memiliki hubungan akrab 

dengan teman sebaya, korban kekerasan, 

keterampilan sosial yang rendah, dan 

kekurangan perhatian dari orangtua di 

rumah.  

Peranan bimbingan dan konseling 

sebenarnya tidak hanya berfokus pada 

setting formal seperti sekolah, tetapi juga 

berfokus dalam setting informal yaitu 

didalam lingkungan masyarakat atau 

komunitas. Pemberian layanan bimbingan 

dan konseling pada anak asuh di panti 

asuhan sendiri merupakan mekanisme 

layanan bagi masyarakat dan disebut sebagai 

layanan konseling komunitas yang bertujuan 

untuk membantu mengembangkan potensi 

pada individu dalam masyarakat kelas sosial 

bawah dengan penggunaan pendekatan 

pedagogik. Bimbingan konseling komunitas 

merupakan salah satu intervensi bimbingan 

konseling yang diterapkan dalam setting 

komunitas sebagai dukungan sistem, yang 

disebut community outreach (Lewis, Lewis, 

Daniels, & J, 2011). 

Frekuensi serta durasi pada pertemuan 

dapat mempengaruhi keefektifan dalam 

proses konseling kelompok. Dengan 

demikian, agar tujuan konseling dapat 

tercapai maka penting bagi konselor untuk 

dapat merencanakan frekuensi dan durasi 

pertemuan konseling kelompok. Terdapat 

enam langkah dalam mengembangkan 

konseling kelompok, langkah-langkah 

tersebut terdiri dari enam yaitu tahap 

pembentukan atau persiapan (pra 

konseling), tahap orientasi dan eksplorasi, 

tahap transisi, tahap kegiatan, tahap 

konsolidasi, serta tahap evaluasi dan tindak 

lanjut (Corey, 2012). 

Pada tahap kegiatan adalah 

mengeksplorasi dan berdiskusi mengenai 

permasalahan yang dimiliki anggota 

kelompok, dan membuat program untuk 

tindakan yang nantinya akan dilaksanakan 

anggota kelompok untuk melakukan 

perubahan didalam dirinya. Pada tahap 

kegiatan, anggota kelompok berlatih untuk 

memiliki keterampilan baru dan tingkah 

laku baru dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

tahap kegiatan penerapan psikodrama dapat 

digunakan sebagai pendekatan dengan 

menggunakan teknik-teknik yang ada pada 

psikodrama dalam konseling kelompok. 

Penerapan psikodrama dalam kegiatan 

konseling kelompok berdasar pada tujuan 

agar individu mampu mengekspresikan 

harapan-harapan secara simbolik, 

mengendalikan impuls, mengekspresikan 

perasaan dan kebutuhan, dan menciptakan 

kembali proses interpersonal dan hubungan 

tanpa mengalami konsekuensi yang 

menakutkan atau pembalasan dari 

lingkungan (Rubin, 2005).  

Psikodrama adalah pendekatan yang 

digunakan untuk konseling kelompok di 

mana konseli mengeksplorasi masalah 

mereka melalui bermain peran, 

memberlakukan situasi dan menggunakan 

berbagai perangkat dramatis untuk 

memperoleh wawasan, menemukan 

kreativitas mereka sendiri, dan 

mengembangkan keterampilan perilaku 

(Corey, 2012).  

Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan 

menggunakan psikodrama menjelaskan 

bahwa psikodrama dapat diterapkan untuk 

menanganai perilaku agresif pada usia anak-

anak. Sesuai dengan pendapat Arifah dan 

Nurochman (2017) penggunaan teknik 

psikodrama untuk mengurangi perilaku 

agresif subjek selama intervensi 

menggunakan konseling kelompok dengan 

teknik psikodrama mengalami perubahan 

yaitu perilaku agresif subjek cenderung 

menurun selama intervensi dilakukan. Serta, 
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psikodrama dapat pula diterapkan pada 

anak-ana dengan tuna rungu (El-Mohamady, 

1998). Psikodrama juga dapat diterapkan 

pada anak-anak yang mengalami kekerasan 

domestic untuk menurunkan perilaku agresif 

(KMeftah, Ching, & Yen, 2012). 

Psikodrama memfasilitasi imajinasi, 

intuisi, tindakan fisik, dan berbagai 

perangkat dramatis untuk mengekplorasi 

berbagai masalah psikologis. Psikodrama 

memungkinkan anggota kelompok untuk 

mengeskplorasi berbagai peran dan aspek-

aspek dari diri mereka sendiri, dan untuk 

mengalami bagaimana persepsi mereka 

tentang orang lain dan dengan siapa mereka 

berhubungan dan bersosialisasi dengan 

orang-orang disekitar (Aichinger & Holl, 

2017). 

Dengan demikian penerapan 

psikodrama sebagai pendekatan dalam 

kegiatan konseling kelompok bagi anak-

anak akan lebih efektif digunakan untuk 

kegiatan konseling kelompok pada anak-

anak, karena dengan penerapan psikodrama 

sebagai pendekatan dalam kegiatan 

kelompok anak-anak akan lebih ekspresif 

dalam menyampaikan perasaannya, selain 

itu juga dengan kegiatan yang dikemas 

secara menarik dengan penggunaan media 

sebagai objek dan efektif untuk perasaan 

ragu, hubungan atau pengalaman yang 

dimana penggunaan media tersebut 

disenangi oleh anak-anak, sehingga dapat 

memancing anak-anak untuk lebih 

komunikatif dan ekspresif. Dengan 

demikian, penerapan psikodrama dalam 

kegiatan konseling kelompok dapat 

diterapkan pada anak usia sekolah dasar 

dengan kecenderungan perilaku agresif. 

Pada penelitian ini, anak asuh panti asuhan 

memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

karakteristik anak dalam penerapan 

psikodrama pada konseling kelompok yaitu 

memiliki kecenderungan perilaku agresif. 

Perilaku Agresif 

Perilaku agresif merupakan perilaku 

atau kecenderungan perilaku yang bertujuan 

untuk menyakiti orang lain yang dilakukan 

secara fisik maupun secara psikologis (Buss 

& Perry, 1992). Perilaku agresif merupakan 

perilaku fisik maupun verbal yang dilakukan 

secara sengaja maupun tidak disengaja 

namun memiliki tujuan untuk menyakiti, 

menghancurkan atau merugikan orang lain 

untuk melukai objek yang menjadi sasaran 

perilaku agresif (Myers, 2012).  

Kedua penjelasan tersebut menitik 

beratkan pada adanya perilaku menyakiti 

ataupun melukai orang lain baik secara fisik, 

verbal, maupun psikologis yang dapat 

merugikan orang lain. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku agresif merupakan suatu perilaku 

atau kecenderungan perilaku yang dilakukan 

oleh individu ataupun kelompok dengan 

maksud untuk menyakiti atau melukai orang 

lain atau kelompok dengan niat atau 

dilakukan secara sengaja baik dilakukan 

secara verbal maupun fisik yang dapat 

merugikan seseorang.  

Terdapat dua factor yang memengaruhi 

perilaku agresif, yakni faktor personal yaitu 

karakter bawaan pada individu yang 

menentukan reaksi individu tersebut ketika 

menghadapi situasi tertentu, seperti sifat, 

jenis kelamin, keyakinan, sikap, nilai dan 

tujuan jangka panjang dan faktor situasional 

mencakup hal-hal yang terjadi di lingkungan 

yang turut mempengaruhi reaksi individu 

terhadap suatu peristiwa seperti petunjuk 

untuk melakukan perilaku agresif, frustasi, 

provokasi, rasa sakit dan ketidaknyamanan, 

obat-obatan dan isentif (Buss & Perry, 

1992). 

Terdapat empat aspek perilaku agresif 

berdasarkan dari tiga komponen dasar yaitu 

kognitif, afektif, dan motorik. Empat aspek 

perilaku agresif yang dimaksud yaitu: (1) 

agresi fisik (Physical aggression), (2) agresi 

verbal (Verbal aggression), (3) kemarahan 

(Anger), dan (4) permusuhan (Hostility) 

(Buss & Perry, 1992). 

Psikodrama 

Psikodrama adalah salah satu 

pendekatan yang digunakan untuk konseling 

kelompok, yaitu konseli mengeksplorasi 

masalah mereka melalui bermain peran, 

memberlakukan situasi dan menggunakan 
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berbagai perangkat dramatis untuk 

memperoleh wawasan, menemukan 

kreativitas mereka sendiri, dan 

mengembangkan keterampilan perilaku 

(Corey, 2012). Pendekatan ini diciptakan 

pada pertengahan tahun 1930-an oleh J. L. 

Moreno, psikodrama memfasilitasi 

imajinasi, intuisi, tindakan fisik, dan 

berbagai perangkat dramatis untuk 

mengekplorasi berbagai masalah psikologis. 

Psikodrama adalah, salah satu cara yang 

dapat dikatakan menarik dari pendekatan 

lainnya. Penerapan psikodrama cenderung 

menggunakan komunikasi secara verbal dan 

motorik dimana mengutamakan berbicara 

melalui gerakan tubuh, sehingga memiliki 

ciri khas dibandingkan pada cara konseling 

konvensional. Dengan mengulang kembali 

pengalaman, masa lalu dibawa ke kondisi 

saat ini dan masa sekarang, hal tersebut 

memudahkan konseli dalam memproses 

kenangan dengan adanya bimbingan dan 

arahan dari konselor serta adanya partisipasi 

dan dukungan dari anggota grup lainnya 

yang memiliki trauma atau permasalahan 

yang sama (Kipper, 1998). Kegiatan 

psikodrama tersebut diberlakukan untuk 

membantu konseli untuk melakukan 

komunikasi atau hubungan sosial dengan 

perasaan yang tidak dikenal dan tidak 

ditampilkan, untuk membantu sebagai 

sarana mengekspresikan dengan penuh 

perasaan dan sikap, dan memperluas lakon 

peran (Corey, 2008).  

Psikodrama terdiri dari tiga fase: (1) 

pemanasan, (2) tindakan, dan (3) berbagi 

dan diskusi (Corey, 2012). Fase-fase ini 

tidak mutlak tetapi dapat menjadi konstruksi 

umum yang membantu konseli untuk 

membangun spontanitas serta 

menerapkannya dan mengintegrasikan 

dengan proses konseling kelompok. 

Terdapat banyak teknik yang dapat 

diaplikasikan dalam pendekatan 

psikodrama, diantaranya sembilan teknik 

dari pendekatan psikodrama yaitu (1) 

persentasi diri (self-presentation), (2) 

persentasi diri (self-presentation), (3) ganda 

(double), (4) soliloquy, (5) teknik cermin 

(mirror technique), (6) the magic shop, (7) 

kursi kosong (the empty chair), (8) 

pengulangan (replay), (9) pelatihan peran 

(role training). 

Kelebihan pendekatan psikodrama yaitu 

psikodrama merupakan pendekatan yang 

sangat fleksibel dan berkedudukan sama 

dengan menekankan pada pikiran, tubuh, 

emosi, dan tindakan, memfasilitasi 

imajinasi, intuisi, tindakan fisik, dan 

berbagai perangkat dramatis untuk 

mengekplorasi berbagai masalah psikologis, 

dan berguna untuk membantu individu 

dalam menangani permasalahan yang belum 

terselesaikan, trauma atau gangguan suasana 

hati, seperti kecemasan atau depresi. 

Konseling Kelompok 

Natawidjaya (Rusmana, 2009) 

Bimbingan kelompok adalah upaya 

pemberian informasi kepada konseli 

sehingga konseli mampu membuat sejumlah 

perencanaan dan pengambilan keputusan 

mengenai hal-hal yang bekaitan dengan 

masa depannya. Sedangkan, konseling 

kelompok merupakan upaya memfasilitasi 

berbagai aspek perkembangan dan 

pertumbuhan konseli yang bersifat preventif 

(mencegah) sekaligus kuratif 

(penyembuhan). Dengan demikian, 

konseling kelompok adalah upaya proses 

pemberian bantuan kepada individu 

(konseli) yang dilakukan dalam kegiatan 

kelompok, bersifat preventif dan kuratif, 

serta memiliki tujuan untuk memfasilitasi 

berbagai aspek perkembangan dan 

pertumbuhan konseli secara maksimal. 

Tujuan pendekatan kelompok dalam 

bimbingan dan konseling adalah untuk 

memanfaatkan dinamika yang tercipta 

dalam suatu kegiatan kelompok demi 

tercapainya tujuan kegiatan bimbingan dan 

konseling (Prayitno, 1995). Konseling 

kelompok berguna untuk membantu konseli 

yaitu sebagai bentuk intervensi yang efisien 

bila dibandingkan dengan konseling 

individual, Lalu, dari perspektif 

perkembangan dan pedagogis, kerap kali 

cara yang terbaik bagi konseli adalah dengan 

belajar dari satu sama lain. Dengan 

demikian, kekuatan kelompok sebaya dapat 
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meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang positif melalui adanya 

peran yang terampil dari seorang konselor 

sebagai pemimpin (Rusmana, 2009). 

Terdapat enam langkah dalam 

penerapan konseling kelompok, tahapan 

tersebut terdiri dari enam tahap yaitu tahap 

pembentukan atau persiapan (pra 

konseling), tahap orientasi dan eksplorasi, 

tahap transisi, tahap kegiatan, tahap 

konsolidasi, serta tahap evaluasi dan tindak 

lanjut (Corey, 2012). Frekuensi dan durasi 

pertemuan dapat memberikan pengaruh 

terhadap keefektifan proses konseling 

kelompok. Dengan demikian, agar tujuan 

konseling dapat tercapai maka penting bagi 

konselor untuk merencanakan frekuensi 

serta durasi pertemuan. 

Frekuensi serta durasi pada setiap sesi 

konseling disesuaikan dengan jenis 

kelompok. Pada kelompok anak-anak maka 

dapat dilakukan konseling dua kali dalam 

seminggu dengan durasi singkat pada setiap 

pertemuan, sedangkan untuk kelompok 

dewasa dapat melakukan sesi konseling 

seminggu sekali dengan durasi 120 menit 

setiap pertemuan. Selain itu durasi sesi 

konseling disesuaikan dengan kesepakatan 

anggota kelompok serta tujuan konseling 

yang hendak dicapai (Corey, 2012). 

Anak Panti Asuhan 

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) panti asuhan merupakan 

rumah tempat memelihara dan merawat 

anak yatim atau yatim piatu. Namun, panti 

asuhan tidak hanya terbuka bagi anak yatim 

atau yatim piatu, tetapi juga terbuka bagi 

anak-anak yang kurang beruntung, seperti 

anak terlantar dan anak-anak dari keluarga 

yang tidak mampu.  

Kemudian menurut Depsos RI (2004) 

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha 

kesejahteraan sosial yang bertanggungjawab 

dalam memberikan layanan kesejahteraan 

sosial kepada anak-anak yang terlantar 

dengan memberikan penyantunan serta 

pengentasan bagi anak yang terlantar, 

berperan sebagai pengganti orangtua atau 

wali bagi anak untuk memenuhi kebutuhan 

secara fisik, mental, serta sosial kepada anak 

asuh sehingga mereka memperoleh 

kesempatan yang luas, tepat serta memadai 

bagi pengembangan kepribadiannya sesuai 

dengan harapan sebagai bagian dari generasi 

penerus bangsa serta aktif dalam bidang 

pembangunan nasional. Dari kedua 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa Panti Asuhan merupakan lembaga 

sosial dimana lembaga tersebut mengasuh, 

mendidik serta memelihara anak-anak yang 

terantar. 

Anak Panti asuhan (orphan) menurut 

UNICEF adalah anak-anak yang berada di 

rentang usia 0-17 tahun, dimana mereka 

kehilangan setidaknya salah satu 

orangtuanya. Anak panti asuhan (orphan) 

pun terbagi menjadi dua yaitu “single 

orphan” dimana seorang anak yang 

kehilangan salah satu orangtua dan “double 

orphan” yaitu dimana seorang anak yang 

kehilangan kedua orangtuanya. Kemudian 

mereka diasuh atau di adopsi oleh sebuah 

yayasan atau lembaga panti asuhan guna 

menjamin kesejahteraan kehidupan mereka. 

Dengan demikian dapat dikatakan anak asuh 

adalah keseluruhan individu baik laki-laki 

maupun perempuan yang diasuh, dibiayai, 

terdaftar, dan tinggal di panti asuhan yang 

bersangkutan dengan batasan usia remaja. 

METODOLOGI  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

sebanyak delapan kali sesi yang sudah 

disesuaikan dengan tahapan konseling 

kelompok dan penelitian ini dilaksanakan di 

Yayasan Panti Asuhan Rahmansyah. 

Terdapat tiga tahap dalam melakukan 

penelitian eksperimen yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Tahap 

persiapan dilakukan untuk mempersiapkan 

serta merencanakan serta menentukan jenis 

kelompok, melakukan pretest kemudian 

memilih serta menyeleksi anggota 

kelompok yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sebelum dilakukannya program 

konseling kelompok. 

Berikutnya adalah tahap pelaksanaan 

perlakuan eksperimen yang dilakukan 

sebanyak delapan kali sesi, yaitu dengan 
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melakukan tahapan konseling kelompok 

dari tahap orientasi dan eksplorasi hingga 

tahap evaluasi dan tindak lanjut dengan 

menerapkan penerapan psikodrama. Pada 

tahap akhir eksperimen kemudian dilakukan 

post-test dengan tujuan untuk mengukur 

perbandingan tingkat kecenderungan 

perilaku agresif yang diperoleh subyek 

penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

Nonprobability Sampling. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel yang dutentukan dengan adanya 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). 

Langkah-langkah dalam penentuan sampel 

yaitu peneliti melakukan identifikasi serta 

menyebar instrumen kepada anak asuh panti 

asuhan di Yayasan Panti Asuhan 

Rahmansyah pada kategori usia sekolah 

dasar kelas tinggi 4-6 SD (9-12 tahun), 

dengan sampel 12 anak asuh, pada saat 

pretest delapan anak asuh berada pada 

kategori sedang, tiga anak asuh berada pada 

kategori rendah dan satu anak asuh berada 

pada kategori sangat rendah. Selanjutnya, 

dari hasil pengolahan instrumen peneliti 

mengambil sampel dengan karakteristik 

anak asuh yang memiliki kecenderungan 

perilaku agresif sedang - tinggi dari hasil 

pretest. Kemudian sampel dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 anak asuh. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan instrumen agresi.  

Instrumen yang dikembangkan oleh 

peneliti berdasarkan teori perilaku agresif 

dari Buss dan Perry (1992) terdapat empat 

aspek perilaku agresif berdasarkan dari tiga 

komponen dasar yaitu kognitif, afektif, dan 

motorik. Empat aspek perilaku agresif yang 

dimaksud yaitu: (1) agresi fisik (physical 

aggression), (2) agresi verbal (verbal 

aggression), (3) kemarahan (anger), dan (4) 

permusuhan (hostility). Instrumen yang 

dikembangkan memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan 

psikodrama guna menurunkan 

kecenderungan perilaku agresif pada anak 

asuh panti asuhan di Yayasan Panti Asuhan 

Rahmansyah. 

 

Variabel Aspek Indikator 

Agresi 

Agresi fisik 

(Physical 

aggression) 

a. Berkelahi 

b. Memukul 

c. Menendang 

Agresi verbal 

(Verbal 

aggression) 

a. Menghina 

b. Memaki 

c. Menyebarkan 

rahasia 

d. Bersikap 

sarkastik 

Kemarahan 

(Anger) 

a. Menunjukkan 

sikap yang tidak 

seperti biasa 

b. Menunjukkan 

perubahan fisik 

(wajah 

memerah, tubuh 

gemetar) 

c. Tidak ingin 

mengalah 

Permusuhan 

(Hostility) 

a. Merasa mudah 

marah 

b. Rasa cemburu 

dan kebencian 

c. Merasa curiga 

Table 1. Kisi-kisi Instrumen Perilaku Agresif 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Mann Whitney U Test. Pada tahap 

analisis data melakukan pembandingan hasil 

pre test dan post test pada kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Melalui uji hasil tersebut maka dapat 

diketahui apakah terdapat pengaruh antara 

nilai rerata pre test dan post test pada 

kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol serta mengetahui efektivitas suatu 

perlakuan. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan deskripsi kecenderungan 

perilaku agresif dari enam sampel penelitian 

pada kelompok eksperimen sebelum 

mendapatkan intervensi layanan konseling 

kelompok dengan penerapan psikodrama, 

dimana sebesar 100% anggota berdasarkan 

hasil pretest berada pada kategori sedang, 

yaitu pada kategori sedang ditandai dengan 
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melakukan beberapa perilaku yang 

menunjukkan agresi dengan ciri-ciri 

perilaku agresi baik secara fisik, verbal, 

agresi kemarahan dan permusuhan yaitu 

melakukan kontak fisik dengan cara 

memukul, menendang, berkelahi, 

melakukan kontak fisik dengan cara 

menghina, memaki, menyebarkan rahasia, 

bersikap sarkastik seperti memanggil 

dengan nama lain, bergosip, menceritakan 

hal buruk/cerita palsu, tidak mau mengalah, 

mengambil barang orang lain secara paksa. 

Layanan konseling kelompok dengan 

penerapan psikodrama dilakukan sebanyak 

delapan sesi dengan tujuan untuk 

menurunkan kecenderungan perilaku agresif 

anak asuh panti asuhan. 

Deskripsi kecenderungan perilaku 

agresif anggota kelompok eksperimen 

setelah mendapatakan konseling kelompok 

dengan penerapan psikodrama, dua orang 

anggota atau sebesar 34% berada pada 

kategori sangat rendah, yaitu pada kategori 

sangat rendah ditandai dengan hampir tidak 

pernah melakukan beberapa perilaku yang 

menunjukkan agresi dengan ciri-ciri 

perilaku agresi baik secara fisik, verbal, 

agresi kemarahan dan permusuhan yaitu 

melakukan kontak fisik dengan cara 

memukul, menendang, berkelahi, 

melakukan kontak fisik dengan cara 

menghina, memaki, menyebarkan rahasia, 

bersikap sarkastik seperti memanggil 

dengan nama lain, bergosip, menceritakan 

hal buruk/cerita palsu, tidak mau mengalah, 

mengambil barang orang lain secara paksa. 

Sedangkan empat orang anggota atau 

sebesar 36% berada pada kategori rendah, 

yaitu pada klasifikasi rendah ditandai 

dengan melakukan beberapa perilaku agresif 

dengan intensitas jarang. 

Kelas Interval Kategorisasi 

208<X Sangat Tinggi 

173<X ≤ 208 Tinggi 

138<X ≤ 173 Sedang 

103<X ≤ 138 Rendah 

X ≤ 103 Sangat rendah 
Table 2. Kategorisasi panjang kelas interval 

 

No. Nama Skor Kategori 

1. AG 142 Sedang 

2. IR 155 Sedang 

3. LS 145 Sedang 

4. AW 169 Sedang 

5. YG 142 Sedang 

6 KK 168 Sedang 

∑ Eksperimen = 921 �̅� = 153,5 
Table 3. Skor pretest kelompok eksperimen 

 

No. Nama Skor Kategori 

1. AG 103 Rendah 

2. IR 112 Rendah 

3. LS 102 Sangat Rendah 

4. AW 111 Rendah 

5. YG 100 Sangat Rendah 

6. KK 113 Rendah 

∑ Eksperimen = 641 �̅� = 106,8 
Table 4. Skor posttest kelompok eksperimen 

 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh 

penerapan psikodrama dalam layanan 

konseling kelompok terhadap perilaku 

agresif anak asuh panti asuhan dengan empat 

aspek perilaku agresif yaitu: (1) agresi fisik 

(physical aggression), (2) agresi verbal 

(verbal aggression), (3) kemarahan (anger), 

dan (4) permusuhan (hostility). Teknik-

teknik yang digunakan sebagai treatment 

dalam membahas setiap aspek perilaku 

agresif adalah teknik pembalikan peran (role 

reversal), pelatihan peran (role training), 

teknik cermin (mirror) dan pengulangan 

(replay).  

Berdasarkan hasil analisis hasil 

penggunaan teknik dalam psikodrama 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda 

pada setiap anggota. Dari keempat teknik 

yang digunakan dalam kegiatan konseling 

kelompok anggota mampu membuat cerita, 

serta memainkan adegan dengan baik. 

Penggunaan teknik yang digunakan dalam 

kegiatan kelompok, mampu mengajak 

anggota untuk dapat melihat bagaimana 

sudut pandang orang lain terhadap perilaku 

agresif. Perbedaan yang terlihat dari 

pengaruh penerapan psikodrama terhadap 

perilaku agresif adalah bagaimana sudut 

pandang anggota dalam melihat, 
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berpendapat serta melakukan tindakan yang 

seharusnya dilakukan dalam sebuah situasi 

yang berkaitan dengan perilaku agresif, baik 

agresi verbal, agresi fisik, kemarahan dan 

permusuhan. Kemampuan setiap anggota 

dalam memahami bahwa perilaku agresif 

tidak tepat untuk dilakukan kepada orang 

lain juga berbeda-beda. Terdapat anggota 

yang sudah memahami hal tersebut, namun 

ada pula anggota yang merasa bahwa 

tindakan agresif yang mereka lakukan 

merupakan suatu hal yang benar karena 

sebagai pembelaan diri serta luapan rasa 

kesal dan marah yang dirasakan.  

Berdasarkan hasil skor pretest dan 

posttest yang diperoleh kelompok 

eksperimen mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil pengerjaan pretest pada 

aspek agresi verbal dengan total 268 skor 

merupakan kategori sangat tinggi yang 

ditandai dengan seringnya melakukan 

perilaku yang menunjukkan agresi verbal. 

Setelah melakukan posttest dapat diketahui 

bahwa anggota kelompok mengalami 

penurunan kecenderungan perilaku agresi 

pada aspek agresi verbal menjadi 176 skor 

yang merupakan kategori tinggi yang 

ditandai dengan melakukan sebagian besar 

perilaku yang menunjukkan agresi verbal. 

Pada aspek fisik berdasarkan hasil 

pengerjaan pretest tampak bahwa anggota 

kelompok memiliki kecenderungan perilaku 

agresi pada aspek fisik dengan total 231 skor 

yang merupakan kategori sangat tinggi yang 

ditandai dengan seringnya melakukan 

perilaku yang menunjukkan agresi fisik dan 

hasil posttest, dapat diketahui bahwa 

anggota kelompok mengalami penurunan 

kecenderungan perilaku agresi pada aspek 

agresi fisik menjadi 146 skor yang 

merupakan kategori sedang yang ditandai 

dengan melakukan beberapa perilaku yang 

menunjukkan agresi dengan ciri-ciri 

perilaku agresif secara fisik. 

Pada aspek kemarahan hasil dari 

pengerjaan pretest tampak bahwa anggota 

kelompok memiliki kecenderungan perilaku 

agresi pada aspek kemarahan dengan total 

213 skor yang merupakan kategori sangat 

tinggi yang ditandai dengan seringnya 

melakukan perilaku yang menunjukkan 

agresi secara kemarahan, seperti 

menunjukkan sikap yang tidak seperti biasa, 

menunjukkan perubahan fisik (wajah 

memerah, tubuh gemetar), setelah 

melakukan posttest dapat diketahui bahwa 

anggota kelompok mengalami penurunan 

kecenderungan perilaku agresi pada aspek 

kemarahan menjadi 154 skor yang 

merupakan kategori sedang yang ditandai 

dengan melakukan beberapa perilaku yang 

menunjukkan agresi dengan ciri-ciri 

perilaku agresif secara kemarahan. Pada 

aspek permusuhan hasil pengerjaan pretest 

tampak bahwa anggota kelompok memiliki 

kecenderungan perilaku agresi pada aspek 

permusuhan dengan total 209 skor yang 

merupakan kategori sangat tinggi yang 

ditandai dengan seringnya melakukan 

perilaku yang menunjukkan agresi secara 

permusuhan, seperti bergosip, menceritakan 

hal buruk atau cerita palsu, tidak mau 

mengalah, mengambil barang orang lain 

secara paksa, serta melakukan perilaku 

agresif baik secara fisik ataupun verbal. 

Berdasarkan hasil posttest, dapat diketahui 

bahwa anggota kelompok mengalami 

penurunan kecenderungan perilaku agresi 

pada aspek permusuhan menjadi 165 skor 

yang merupakan kategori sedang yang 

ditandai dengan melakukan beberapa 

perilaku yang menunjukkan agresi  

Aspek. Pretest Posttest 

Fisik 231 146 

Verbal 268 176 

Kemarahan 213 154 

Permusuhan 209 165 
Table 5. Skor pretest dan posttest per aspek 

agresi kelompok eksperimen 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan metode perhitungan Mann 

Whitney U test dengan menggunakan data 

gain score kelompok eksperimen dan 

kelompok control yang telah didapatkan. 

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis 

diperoleh hasil yaitu nilai signifikansi yaitu 

0,006<0,05, yang artinya penurunan 

kecenderungan perilaku agresif pada 

kelompok eksperimen cukup berbeda 
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signifikan dibandingkan kelompok kontrol. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

diketahui bahwa konseling kelompok 

dengan menerapkan psikodrama 

memberikan pengaruh dalam menurunkan 

kecenderungan perilaku agresif anak asuh 

panti asuhan, dapat dilihat bahwa Ho 

penelitian ini ditolak dan H1 diterima yang 

diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh 

yang cukup signifikan pada penerapan 

psikodrama dalam konseling kelompok 

terhadap penurunan kecenderungan perilaku 

agresif anak asuh panti asuhan. 

Kelompok. Pretest 
Post 

test 

Gain 

Score 

Eksperimen 921 641 -225 

Kontrol 740 748 9 

Table 6. Skor pretest dan posttest Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Jenis 

Data 

Asymp 

Sig. (2-

tailed) 
𝛼 

Kep

utus

an 

Ket. 

Gain 

Score 
0,006 

0,0

5 

Ho 

ditol

ak 

Berbeda 

Signifik

an 

Table 7. Hasil pengujian Mann Whitney U test 

pada Gain Score Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Adapun keterbatasan yang dialami 

selama melaksanakan penelitian antara lain: 

 Peneliti tidak dapat mengontrol 

faktor lain yang mungkin saja memberikan 

pengaruh terhadap perilaku agresif pada 

anak asuh panti asuhan di Yayasan Panti 

Asuhan Rahmansyah. 

 Sampel penelitian adalah anak asuh 

panti asuhan yang berada pada kategori 

sedang hal ini menimbulkan keterbatasan 

bagi peneliti untuk melihat adanya 

perubahan yang signifikan, hal ini 

dikarenakan kategori antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol 

memiliki kesetaraan yang sama. Pemilihan 

sampel hanya pada responden yang 

mendapatkan nilai-nilai ekstrem maka 

memungkinkan terjadinya perubahan rata-

rata menjadi terlihat (Creswell, 2014).  

 Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini walaupun telah tervalidasi dan 

reliabel, namun sangat memungkinkan 

adanya perbedaan kemampuan mempersepsi 

setiap butir yang terdapat pada instrumen 

terhadap kelompok uji coba instrumen 

dengan kelompok pengguna instrumen 

 Peneliti hanya menggunakan 

sampel dari anak asuh panti asuhan berjenis 

kelamin laki-laki karena anak asuh yang 

berada di panti Asuhan yang menjadi tempat 

penelitian, seluruhnya berjenis kelamin laki-

laki. Jenis kelamin menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku agresif, 

dimana laki-laki terbukti lebih banyak 

terlibat tindakan agresif dibandingkan 

perempuan (Buss & Perry, 1992).  

 Pada penelitian ini, rancangan 

kegiatan dan konseling dilakukan oleh 

peneliti sendiri tanpa dibantu oleh ahli yang 

telah tersertifikasi serta menguasai 

pendekatan psikodrama, sehingga dengan 

keterbatasan keterampilan serta 

pengetahuan peneliti sangat memungkinkan 

adanya kekurangan sehingga ketercapaian 

tujuan konseling tidak tercapai secara 

maksimal. 

 Hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan kepada kelompok serta 

situasi lain karena memungkinkan terdapat 

perbedaan dengan karakteristik kelompok 

serta situasi lain ketika kegiatan konseling 

kelompok ini berlangsung. 

 Walaupun sesi konseling dilakukan 

sesuai dengan perencanaan yaitu sebanyak 8 

sesi konseling, namun peneliti melakukan 

penelitian dalam jangka waktu yang relative 

cukup singkat terutama pada jeda waktu 

antar sesi konseling kelompok yang satu 

dengan lainnya hanya berselang dua sampai 

tiga hari. Frekuensi serta durasi pada 

kelompok anak-anak maka dapat dilakukan 

konseling dua kali dalam seminggu 

berselang minimal tiga hari dengan durasi 

singkat pada setiap pertemuan (Corey, 

2012). Dengan demikian diharapkan untuk 

penelitian yang serupa atau lanjutan dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 

lama serta jarak antara setiap pertemuan 
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berselang minimal tiga hari, sehingga 

peneliti dapat melihat apakah terdapat 

perubahan perilaku agresif secara signifikan 

jika intervensi dilakukan dalam waktu yang 

ideal.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian serta 

pembahasan mengenai konseling kelompok 

dengan menerapkan psikodrama dalam 

menurunkan perilaku agresif pada anak asuh 

panti asuhan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil pengolahan data 

pretest menunjukkan enam orang anggota 

berada pada kategori sedang. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data 

posttest pada kelompok eksperimen yaitu 

dua orang anggota atau sebesar 34% berada 

pada kategori sangat rendah, sedangkan 

empat orang anggota atau sebesar 36% 

berada pada kategori rendah. 

 Berdasarkan deskripsi data tersebut 

maka didapatkan hasil bahwa secara anggota 

kelompok eksperimen yang mendapatkan 

konseling kelompok dengan penerapan 

psikodrama memiliki penurunan 

kecenderungan perilaku agresif.  

 Berdasarkan hasil skor yang 

didapatkan pada saat pretest dan posttest, 

dimana terdapat penurunan skor dari 

pengujian hipotesis diperoleh hasil yaitu 

nilai signifikansi adalah 0,006<0,05, artinya 

penurunan kecenderungan perilaku agresif 

pada kelompok eksperimen cukup berbeda 

secara signifikan dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Lalu, pada perhitungan 

gain ternormalisasi diperoleh kesimpulan 

bahwa konseling kelompok dengan 

penerapan psikodrama berpengaruh sedang 

terhadap penurunan kecenderungan perilaku 

agresif dengan hasil perhitungan sebesar 

0,45 yang dapat diinterpretasikan penerapan 

psikodrama berpengaruh sedang terhadap 

penurunan kecenderungan perilaku agresif 

anggota dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak menerima perlakuan 

berada pada klasifikasi rendah dengan 

memperoleh skor sebesar -0,01. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas peningkatan 

skor pada kelompok eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan kualitas peningkatan 

skor pada kelompok kontrol.. 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang cukup 

berbeda secara signifikan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Hasil 

pengujian hipotesis tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan psikodrama yang 

digunakan dalam konseling kelompok 

cukup berbeda secara signifikan, dengan 

demikian penerapan psikodrama dalam 

konseling kelompok untuk menurunkan 

perilaku agresif pada anak asuh panti asuhan 

mampu menurunkan perilaku agresif. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa penerapan 

psikodrama mampu diterapkan untuk 

membantu anak-anak dengan 

kecenderungan perilaku agresif. 
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HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN 

PSIKOLOGIS PADA SISWA SMA NEGERI SE-JAKARTA PUSAT 

 

Eka Wahyuni1  

Irma Maulida2  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan hidup dan 

kesejahteraan psikologis pada siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 

korelasional. Populasi penelitian terdiri dari seluruh siswa di SMA Negeri Se-Jakarta 

Pusat yang terdiri dari 13 sekolah dengan sampel 1.253 siswa. Penentuan sampel 

menggunakan teknik multistage random sampling. Data diperoleh dengan 

menggunakan skala kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis. Uji validitas 

menggunakan expert judgment dan uji coba intrumen dengan penentuan gugur atau 

tidaknya item dengan rumus Product Moment dari Pearson’s. Uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan program SPSS for 

Windowsrelease16.0 diperoleh koefisien reliabilitas skala skala kepuasan hidup 

sebesar 0,710 dan kesejahteraan psikologis sebesar 0,877. Analisis data 

menggunakan korelasi product moment dari Pearson’s dengan program SPSS for 

Windowdsrelease16.0. Hasil penelitian menujukan bahwa mayoritas siswa di SMA 

Negeri Se-Jakarta Pusat memiliki tingkat kepuasan hidup pada kategori sedang 

(71%) sebanyak 894 siswa dan tingkat kesejahteraan psikologis pada kategori 

sedang (73%) sebanyak 910 siswa. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa r 

hitung = 0,494 dengan taraf signifikansi 0,05%, maka diperoleh r table = 0,062, 

didapatkan bahwa r hitung > r table, dengan demikian terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis pada siswa SMA 

Negeri Se-Jakarta Pusat.  

Kata Kunci: Kepuasan Hidup, Kesejahteraan Psikologis, Remaja 

Abstract 
This study aims to determine the relationship between life satisfaction and 

psychological well-being of high school students in Central Jakarta. Suggestions 

used in this research are quantitative with correlational types. The research 

population consisted of all students in Central Jakarta Public High Schools 

consisting of 13 schools with a sample of 1,253 students. Determination of the 

sample using multistage random sampling technique. Data obtained using life 

satisfaction and psychological well-being scale. Validity test uses expert judgment 

and instrument testing with a fall or no assessment with an item with the Product 

Moment formula from Pearson. Reliability test using the Cronbach Alpha formula 

with the SPSS program for Windows release16.0 obtained the reliability coefficient 

scale of life satisfaction scale of 0.710 and psychological well-being of 0.877. Data 
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analysis used Pearson's product moment changes with the SPSS for Window release 

program 16.0. The results of the study obtained at SMA Negeri Jakarta Pusat have 

a level of life satisfaction in the medium category (71%) of 894 students and a level 

of psychological well-being in the medium category (73%) of 910 students. 

Hypothesis testing results show r arithmetic = 0.494 with a significance level of 

0.05%, then obtained r table = 0.062, obtained r arithmetic> r table, thus there is a 

positive and significant relationship between interest and welfare in high school 

students in Central Jakarta. 

Keywords: Life Satisfaction, Psychological Well-being, Teenager. 

 

PENDAHULUAN 

Generasi Emas Indonesia 2045 sudah di 

depan mata sekarang, untuk menyikapi 

periode tersebut (bonus demografi), 

Indonesia harus melakukan investasi besar-

besaran dalam bidang pengembangan 

sumber daya manusia sekaligus sebagai 

upaya menyambut 100 tahun Indonesia 

merdeka, pada 2045 mendatang. Dalam 

mempersiapkan generasi emas tahun 2045 

yang merupakan bonus demografi bagi 

negara, hal ini dapat menjadi modal atau 

beban bagi negara sangat bergantung kepada 

persiapan yang dilakukan oleh seluruh pihak 

di antaranya melalui pendidikan (Triyono, 

2016). 

Proses pendidikan yang dimaksud 

dilakukan dalam rangka mendukung 

pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang dilakukan secara berjenjang 

dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

diperlukan peran aktif sekolah dan lembaga 

pendidikan untuk lebih proaktif dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia 

terutama pada remaja masa kini (Rusmini, 

2017). Hal ini dipersiapkan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

Remaja merupakan generasi penerus 

bangsa yang menentukan kelangsungan 

pembangunan negara. Sebagai sumber daya 

manusia, remaja memiliki potensi maksimal 

guna mewujudkan cita-cita bangsa sehingga, 

remaja memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan negara 

kedepannya. Maka untuk mempersiapkan 

itu remaja harus mengembangkan dirinya 

dengan baik, meningkatkan kreatifitas, 

memiliki pola pikir yang positif, pandai 

dalam akademis dan non akademis, 

kemampuan yang baik dalam bekerja 

dengan orang lain secara kolaboratif dan 

memiliki pikiran yang terbuka. 

Namun untuk mempersiapkan hal 

tersebut tidak mudah karena remaja berada 

pada masa transisi yang tengah dialaminya, 

masa transisi merupakan masa sulit bagi 

remaja sehingga membutuhkan strategi 

untuk mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapinya. Masa remaja merupakan saat 

kritis dan mengandung risiko terutama 

apabila terdapat teman danatau oknum 

tertentu yang sengaja ingin 

menyalahgunakan kelemahan remaja untuk 

tujuan jahat atau asusila. Hal ini tentunya 

dapat menyebabkan remaja terjerumus pada 

tindak kriminal dan penyimpangan perilaku. 

Remaja yang kurang mendapat pemenuhan 

kebutuhan psikis mengakibatkan remaja 

bermasalah sehingga mudah depresi, sedih, 

kecewa, mudah marah, cemas dan 

berperilaku agresif. Hal ini terjadi 

dikarenakan individu sering merasakan 

bahwa dirinya tidak memiliki masalah 

dalam hidupnya dan merasa dalam keadaan 

bahagia. Pada kenyataannya, banyak 

kondisi-kondisi kurang menguntungkan 

yang menggambarkan bahwa kesejahteraan 

psikologis belum tercapai dengan baik 

terutama pada remaja (Fitri, Luawo, & Noor, 

2017). 

Hasil penelitian oleh Rathore, Kumar, 

dan Gautam (2015) mengenai kepuasan 

hidup dan orientasi kehidupan sebagai 
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prediktor kesejahteraan psikologis, dan 

Shaheen (2015) mengenai kepuasan hidup 

dan optimisme dalam kaitannya dengan 

kesejahteraan psikologis perempuan Aligarh 

menunjukkan bahwa kepuasan hidup 

memiliki korelasi positif yang signifikan 

dengan kesejahteraan psikologis. Sehingga 

dapat diartikan bahwa ada korelasi positif 

yang signifikan antara variabel penelitian 

yaitu kepuasan hidup dan kesejahteraan 

psikologis. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

melakukan wawancara bersama guru BK di 

SMA 20 Jakarta, tidak adanya layanan yang 

diberikan terkait dengan kepuasan hidup dan 

kesejahteraan psikologis remaja 

dikarenakan guru BK sendiri belum 

memahami gambaran mengenai siswa, 

sehingga dapat diketahui juga terdapat 

masalah seperti rendah diri, kecemasan, 

kurang mampu bertanggungjawab atas 

tugasnya, memiliki minat yang rendah 

terhadap prestasi akademik. Masalah-

masalah tersebut merujuk pada 

pembentukan kesejahteraan psikologis yang 

kurang baik dan ketidakpuasan dalam hidup.  

Selain itu peneliti juga mengambil data 

di SMAN 24 Jakarta. Kuesioner diisi oleh 32 

responden yang terdiri dari laki – laki 

berjumlah 13 orang dan perempuan 

berjumlah 19 orang. Berdasarkan hasil 

angket mengenai kesejahteraan psikologis, 

siswa berada pada katagori sedang artinya 

siswa mampu menerima dirinya sendiri, 

membentuk hubungan yang hangat dengan 

orang lain, memiliki kemandirian terhadap 

tekanan sosial, dapat mengontrol lingkungan 

eksternal, memiliki arti dan tujuan dalam 

menjalani hidup, serta cukup mampu dalam 

merealisasikam potensi dalam dirinya. 

Sedangkan dalam kepuasan hidup, siswa 

berada pada kategori sedang artinya siswa 

merasa puas dengan kehidupannya saat ini 

dengan keinginan untuk mengubah 

kehidupannya, memiliki kepercayaan akan 

masa depan.  

Penelitian ini menjadi sangat penting 

untuk diteliti karena dapat menjadi salah 

satu bahan perancangan program layanan 

bimbingan konseling sebagai fungsi 

pengembangan dan perbaikan yang bersifat 

kuratif sebagai upaya pemberibantuan untuk 

dapat mengoptimalkan tugas-tugas 

perkembangan serta kepada remaja yang 

memiliki masalah terkait aspek pribadi, 

sosial, belajar dan karir yang berkaitan 

dengan masa depan remaja kedepannya. 

Sehingga guru BK dapat membantu 

meningkatkan peserta didik melalui layanan 

klasikal dan kelompok. 

Dari uraian di atas, penelitian ini 

dilakukan untuk melihat bahwa apakah 

kepuasan hidup dan kesejahteraan 

psikologis saling berkaitan, sehingga 

terdapat hipotesis bahwa ada keterkaitan 

antara kepuasan hidup dan kesejahteraan 

psikologis pada siswa SMA Negeri Se-

Jakarta Pusat, semakin tinggi kepuasan 

hidup individu miliki maka akan diikuti 

dengan semakin tinggi pula kesejahteraan 

psikologis pada siswa. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah kepasan hidup 

individu miliki maka akan diikuti dengan 

semakin rendah pula kesejahteraan 

psikologis pada siswa. 

KEPUASAN HIDUP 

Menurut Diener dan Biswas‐Diener 

(2008) mengatakan bahwa kepuasan hidup 

merupakan penilaian secara kognitif 

mengenai seberapa baik dan memuaskan 

hal-hal yang sudah dilakukan individu 

dalam kehidupannya secara menyeluruh 

dalam hidup yang mereka anggap penting 

(domain satisfaction) seperti hubungan 

interpersonal, kesehatan, pekerjaan, 

pendapatan, spiritualitas dan aktivitas di 

waktu luang.  

Kepuasan hidup itu sendiri merupakan 

kemampuan seseorang untuk menikmati 

pengalaman-pengalamannya yang disertai 

dengan tingkat kegembiraan. Selain itu, 

tingkat keberhasilan individu ketika 

memecahkan masalah penting dalam 

kehidupannya juga mempengaruhi 

kebahagiaan dan menentukan kepuasan 

hidup individu tersebut (Hurlock, 2006). 
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Dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

hidup merupakan sebuah proses penerimaan 

individu terhadap keadaan kehidupannya 

secara menyeluruh, terhadap tujuan yang 

diinginkan dan tujuan yang telah dicapai 

secara sadar, dengan didasarkan pada 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 

dirinya sendiri. 

Aspek-aspek Kepuasan Hidup  

Menurut Diener dan Biswas‐Diener 

(2008) mengemukakan terdapat lima aspek 

dari kepuasan hidup yaitu; 1) keinginan 

untuk mengubah kehidupan, 2) kepuasaan 

terhadap hidup saat ini, 3) kepuasan hidup di 

masa lalu, 4) kepuasan terhadap kehidupan 

di masa depan, 5) penilaian orang lain 

terhadap kehidupan seseorang.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan hidup 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

timbulnya kebahagiaan secara umum dan 

khususnya kepuasan hidup pada seorang 

individu antara lain: 1) Kesehatan: bahwa 

individu yang bahagia lebih jarang 

mengalami sakit daripada individu yang 

tidak bahagia. Hal ini dikarenakan 

kebahagiaan dapat menangkis infeksi 

penyakit, pertahanan melawan gaya hidup 

yang dapat menimbulkan penyakit dan 

melindungi dari penyakit jantung, 2) 

Hubungan sosial: individu yang memiliki 

kedekatan dengan orang lain, memiliki 

teman dan keluarga yang supportif 

cenderung puas akan seluruh kehidupannya. 

Sebaliknya, kehilangan orang yang 

disayangi akan menyebabkan individu 

menjadi tidak puas akan hidupnya dan 

individu tersebut memerlukan waktu untuk 

kembali menilai kehidupannya secara 

positif, 3) Agama atau Kepercayaan: agama 

dapat menyediakan perasaan bermakna 

dalam kehidupan setiap hari terutama saat 

masa krisis. Selain itu, juga menyediakan 

identitas kolektif dan jaringan sosial dari 

sekumpulan individu yang memiliki 

kesamaan sikap dan nilai, dan 4) Usia: 

individu usia muda lebih bahagia daripada 

individu yang berusia lanjut. 

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 

Menurut Ryff dan Singer, (2008) 

kesejahteraan psikologis merupakan hasil 

evaluasi atau penilaian seseorang terhadap 

dirinya yang merupakan evaluasi atas 

pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap 

pengalaman akan dapat menyebabkan 

seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan 

yang membuat kesejahteraan psikologisnya 

menjadi rendah atau berusaha memperbaiki 

kadaan hidupnya yang akan membuat 

kesejahteraan psikologisnya meningkat. 

Sedangkan menurut Aspinwall (Ramadhani, 

Djunaedi, & Subagyo, 2016) kesejahteraan 

psikologis menggambarkan mengenai 

psikologis berfungsi dengan baik dan 

positif. Sedangkan menurut Sumule (2008) 

mengungkapkan psychological well-being 

sebagai perspektif eudaimonik dari 

kesejahteraan mental yang berfokus pada 

pemfungsian psikologis dan kesadaran diri 

(self-realization) dan mengukur sejauh apa 

seorang individu melihat dirinya dalam 

usaha-usaha pemenuhan dan pengembangan 

aspirasi dirinya.  

Demikian dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis adalah sebuah 

usaha dalam merealisasikan potensi 

sesungguhnya dari dalam diri individu 

secara berkelanjutan dengan menekankan 

pada fungsi positif individu yang berfokus 

pada pemfungsian psikologis dan kesadaran 

diri serta mengukur tentang pandangan 

individu dalam melihat usaha-usaha 

pemenuhan dan pengembangan aspirasi 

dirinya. 

Dimensi Kesejahteraan Psikologis  

Ryff dan Singer (2008) mengemukakan 

enam dimensi dari psychological well-being 

yang, merupakan intisari dari kesejahteraan 

psikologis itu sendiri yaitu penerimaan akan 

dirinya, terciptanya hubungan yang baik 

dengan lingkungan, sikap otonomi, 

penguasaan lingkungan, serta memiliki 

tujuan hidup dan mampu mengembangkan 

diri.  
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Psikologis 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat psychological well being menurut 

Ryff dan Singer (2008) pada seseorang 

meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai 

berikut: 1) Usia. Pada rentang usia tertentu 

dimensi-dimensi yang memenuhi 

psychological well being dapat mengalami 

peningkatan maupun penurunan. Salah 

satunya dimensi penguasaan lingkungan dan 

kemandirian semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia sedangkan pada 

dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan 

pribadi mengalami penurunan, 2) Jenis 

Kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki 

pengaruh terhadap tingkat psychological 

wellbeing pada beberapa dimensi. Dalam 

penelitian Ryff (1989) pada dimensi 

hubungan positif dan pertumbuhan pribadi 

wanita lebih memiliki korelasi yang 

signifikan dibandingkan laki-laki. 

Sedangkan dalam dimensi lainnya tidak 

tampak ada perbedaan yang signifikan, 3) 

Budaya. Dalam budaya barat cenderung 

memiliki pengaruh pada dimensi yang 

berorientasi pada diri seperti penerimaan diri 

dan dimensi otonomi, sedangkan budaya 

timur lebih menonjol pada dimensi yang 

berorientasi pada orang lain seperti 

hubungan positif dengan orang lain, 4) 

Dukungan Sosial. Dukungan sosial sendiri 

diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian, 

penghargaan, atau pertolongan yang 

dipersepsikan oleh seorang individu yang 

didapat berbagai sumber, diantaranya 

pasangan, keluarga, teman, maupun 

organisasi sosial, 5) Evaluasi terhadap 

Pengalaman Hidup. Pengalaman hidup 

mencakup berbagai bidang kehidupan dalam 

berbagai periode kehidupan. Evaluasi 

individu terhadap pengalaman hidupnya 

memiliki pengaruh yang penting terhadap 

kesejahteraan psikologis. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kepuasan 

hidup dan kesejahteraan psikologis pada 

siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat. 

Metode penelitian ini adalah penelitian 

korelasi yang bersifat asosiatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui. 

Pada penelitian ini, yang menjadi 

populasi adalah siswa SMA Negeri di 

Jakarta Pusat. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Gugus Bertahap 

Ganda (dua atau lebih) Multistages Random 

Sampling. Sehingga, dengan teknik 

pengambilan sampling ini diperoleh total 

sampel penelitian 1253 siswa sebagai 

responden. Instrumen yang digunakan 

Satisfaction With Life Scale dari Pavot & 

Diener. Item yang digunakan berjumlah 5 

penyataan dan Scale of Psychology Well-

being dari Ryff dengan 42 butir pernyataan.  

HASIL PENELITIAN  

Tuliskan deskripsi hasil penelitian serta 

keterbatasan penelitian) 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 

yang ada di wilayah Jakarta Pusat dengan 

jumlah 13 sekolah dan menyebarkan 

instrument kepada 1253 siswa. Hasil 

penelitian ini berdasarkan perhitungan 

statistika menggunakan persentase. 

Tingkat gambaran kepuasan hidup 

pada siswa SMA Negeri Se-Jakarta 

Pusat. 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat 

memiliki tingkat kepuasan hidup pada 

umumnya berada pada kategori sedang, 

yaitu sebesar (71%) sejumlah 894 

responden, kategori tinggi (14%) sejumlah 

175 responden, dan kategori rendah (15%) 

sejumlah 184 responden dari 1.253 jumlah 

total responden yang diteliti.  
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Grafik 1. Tingkat Kepuasan Hidup 

  

Tingkat gambaran kesejahteraan 

psikologis pada siswa SMA Negeri Se-

Jakarta Pusat 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat 

memiliki tingkat kesejahteraan psikologis 

pada kategori sedang sebesar (73%) dengan 

jumlah responden 910, kategori tinggi 

(14%) sejumlah 176 responden, dan kategori 

rendah (13%) sejumlah 166 responden dari 

1.253 jumlah total responden yang diteliti. 

 

 
Grafik 2. Tingkat Kesejahteraan Psikologis 

 

Hubungan antara Kepuasan Hidup 

dan Kesejahteraan Psikologis pada 

siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat. 
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Eta  

Eta 

Squa

red 

Kepuasan 

Hidup* 

Kesejahteraan 

Psikologis  

 

.494 

 

.244 

 

.363 

 

.143 

Tabel 1. Hubungan antara kepuasan hidup dan 

kesejahteraan psikologis 

Berdasarkan hasil hitungan dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0, diperoleh 

bahwa koefisien korelasi (r hitung) sebesar 

0,494. Hal ini berarti hasil koefisien r hitung 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,062 (angka 

yang telah ditentukan dari berdasarkan 

jumlah responden yaitu 1.253 siswa, dengan 

demikian Ho ditolak yang artinya terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara pada 

siswa SMA Negeri Se-Jakarta Pusat. Bahwa 

semakin tinggi kepuasan hidup yang 

dimiliki siswa, semakin tinggi pula 

kesejahteraan psikologisnya.  

Penelitian ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya oleh Rathore, Kumar 

dan Gautam (2015) yang menunjukan 

bahwa kepuasan hidup memiliki korelasi 

positif yang signifikan dengan kesejahteraan 

psikologis, para peneliti mengemukakan 

bahwa individu yang mendapatkan nilai 

tinggi pada skala kepuasan hidup akan 

menghasilkan kesejahteraan psikologis bagi 

dirinya, sehingga dapat menciptakan 

lingkungan yang sehat, menjadi pribadi 

yang produktif, dan memiliki gambaran 

yang positif dalam memandang kehidupan 

di masa depan. Penelitian ini selaras dengan 

Guney (Mehmood & Shaukat, 2014) 

mengklaim bahwa kesejahteraan psikologis 

sangat terkait dengan kepuasan hidup. 

Kesejahteraan psikologis tidak hanya 

penting untuk menjalani kehidupan bahagia, 

tetapi juga memberikan dampak positif pada 

prestasi akademik dan kepuasan hidup 

seseorang. Hal ini juga selaras dengan 

penemuan Akhtar (2010) bahwa 

kesejahteraan psikologis dapat membantu 

remaja untuk menumbuhkan emosi positif, 

merasakan kepuasan hidup dan 

kebahagiaan, mengurangi depresi dan 

perilaku negatif pada remaja.  

Dinamika hubungan kepuasan hidup 

dan kesejahteraan psikologis dapat dilihat 

dari suatu kondisi dimana seseorang 

mempunyai pandangan positif terhadap 

dirinya, sehingga individu mampu mencapai 

kehidupan yang baik dengan merasa bahwa 

kehidupan yang dijalani saat ini 

memuasakan dan tidak menjadikan masa 

lalu sebagai beban dalam hidupnya. 
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Seseorang sering merasakan bahwa 

dirinya tidak memiliki masalah dalam 

kehidupan dan merasa dalam keadaan 

bahagia. Namun pada keyataannya, banyak 

dari mereka yang tidak menyadari kondisi-

kondisi yang menggambarkan bahwa 

kesejahteraan psikologis belum tercapai 

dengan baik terutama pada remaja sehingga 

masih banyak dari mereka yang kurang 

dapat menerima kehidupanya secara 

menyeluruh dengan ditandai rendahnya 

kepuasan hidup remaja. Siswa yang 

memiliki kepuasan hidup yang tinggi maka 

Ia akan merasakan kebahagiaan, sehingga Ia 

akan mampu menjalankan fungsi fungsi 

psikis secara maksimal, seperti pengelolaan 

emosi yang baik, mampu miliki hubungan 

yang baik dengan orang lain, menerima diri 

apa adanya. 

KESIMPULAN 

Kepuasan hidup dan Kesejahteraan 

Psikologis pada siswa SMA Negeri se-

Jakarta Pusat pada umumnya berada pada 

kategori sedang, yang artinya perlu 

ditingkatkan dengan adanya bimbingan 

dalam mengoptimalkan dan meningkatkan 

siswa dengan memberikan bimbingan 

klasikal, ataupun kelompok, karena para 

remaja paling bahagia ketika mereka dapat 

menikmati hidup, mempersiapkan diri 

sebagai individu yang mampu melakukan 

pengendalian diri, menyatakan perasaan 

yang positif dan memiliki kemampuan untuk 

mengatasi tekanan hidup (Santrock, 2011). 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka ada 

beberapa saran yang dapat menjadi suatu 

pertimbangan kepada berbagai pihak yang 

terkait sebagai berikut : 

1. Bagi Guru Bimbingan & Konseling  

Guru Bimbingan & Konseling 

mampu mengoptimalkan peranannya 

dalam memberikan program layanan 

bimbingan secara khusus membahas 

terkait kepuasaan hidup dan 

kesejahteraan psikologis dengan 

memberikan bimbingan klasikal atau 

bimbingan kelompok dengan 

pembahasan mengenai self-love, 

pengenalan diri, konsep diri, 

penerimaan diri seperti kemampuan 

dalam menerima keadaan diri secara 

positif dsb, untuk meningkatkan 

kepuasan hidup dan kesejahteraan 

psikologis pada siswa agar dapat 

tercapai fungsi kesehatan secara 

psikologis yang baik dan mampu 

menjalin hubungan yang positif antar 

siswa dan guru serta warga sekolah 

lainnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai kepuasan hidup 

dan kesejahteraan psikologis pada siswa 

SMP ataupun SMA, dengan melihat 

faktor-faktor yang belum dibahas 

didalam penelitian ini. Seperti faktor 

budaya, kesehatan fisik, dan faktor 

kepribadian ataupun faktor-faktor 

kepuasan hidup seperti kepuasan masa 

lalu, kepuasan di masa sekarang dsb. 
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SUATU KAJIAN KEPUSTAKAAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN 

YANG DIALAMI SISWA DALAM PERSPEKTIF ACT 

 

Yulan Pateh Adrian1 

Sutarto Wijono2 

Ina Restiani Hunga3 

 

Abstrak 

Tulisan ini berfokus untuk melihat keefektifan Acceptance and Commitment 

Therapy pada siswa yang mengalami kekerasan dalam berpacaran (KDP). Data 

diperoleh melalui mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Berdasarkan pencarian hasil 

kajian kepustakaan kekerasan dalam berpacaran yang dialami siswa dalam 

perspective ACT dapat disimpulkan bahwa acceptance and commitment therapy 

(ACT) secara efektif menurunkan gejala depresi seperti gangguan belajar, perasaan 

tidak berharga, lekas marah, penarikan sosial, pikiran yang gelisah, penarikan social, 

gangguan perilaku, tingkat kecemasan, gejala stress, dan perilaku kekerasan. ACT 

mampu memperbaiki kesejahteraan siswa dan mampu mendorong siswa untuk dapat 

berkomitmen dengan dirinya. Bagi para siswa yang mengalami kekerasan dalam 

berpacaran baik sebagai korban maupun pelaku dapat ditolong menggunakan 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) karena dapat menurunkan dampak-

dampak yang timbul akibat kekerasan dalam berpacaran yaitu dampak psikis dan 

sosial yang muncul seperti stres, depresi, cemas berlebih, sulit konsentrasi, sulit 

tidur, memiliki harga diri yang rendah. 

Kata Kunci: Acceptante and Commitment therapy (ACT), Kekerasan dalam 

berpacaran (KDP), siswa 

 

Abstrack 
This paper focuses on looking at the effectiveness of Acceptance and Commitment 

Therapy in students who experience dating violence (KDP). information is obtained 

through searching information about matters or variables in the form of notes, 

books, papers or articles, journals. Based on the search results of the study of 

literature on dating violence experienced by students in the ACT perspective, it can 

be concluded that acceptance and commitment therapy (ACT) effectively decreases 

depressive symptoms such as learning disorders, feelings of worthlessness, 

irritability, social withdrawal, restless thoughts, social withdrawal, behavior 

disorders, anxiety levels, symptoms of stress, and violent behavior. ACT is able to 

improve the welfare of students and is able to encourage students to be able to 

commit themselves. For students who experience dating violence both as victims and 

perpetrators can be helped using Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
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because it can reduce the impacts that arise as a result of dating violence, namely 

psychological and social impacts that arise such as stress, depression, excessive 

anxiety, difficult concentration, difficulty sleeping, low self-esteem (Safitri, 2013). 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dating violence (KDP), 

students. 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku kekerasan timbul akibat rasa 

tidak nyaman dan panik yang terjadi akibat 

stressor dari dalam dan luar lingkungan. 

Tindakan kekerasan bisa terjadi dimana saja 

salah satunya kekerasan dalam berpacaran. 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan 

yang diterima oleh berbagai lembaga 

masyarakat maupun institusi pemerintah 

yang tersebar di hampir semua provinsi di 

Indonesia, serta pengaduan langsung yang 

diterima oleh Komnas Perempuan melalui 

Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun 

melalui email resmi Komnas Perempuan, 

dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. 

Tahun 2017 Komnas perempuan 

mengirimkan 751 lembar formulir kepada 

lembaga mitra Komnas Perempuan di 

seluruh Indonesia dengan tingkat respon 

pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 

formulir.  

Tahun 2017 jumlah kasus yang 

dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari 

tahun 2016. Jumlah kasus KTP 2017 sebesar 

348.446, jumlah ini melonjak jauh 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

sebesar 259.150. Sebagian besar data 

bersumber dari kasus atau perkara yang 

ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun 

dari 3 sumber yakni; 

1. Dari PN / Pengadilan Agama sejumlah 

335.062 kasus.  

2. Dari Lembaga layanan mitra Komnas 

Perempuan sejumlah 13.384 kasus; 

3. Dari Unit Pelayanan dan Rujukan 

(UPR), satu unit yang sengaja dibentuk 

oleh Komnas Perempuan untuk 

menerima pengaduan korban yang 

datang langsung ke Komnas Perempuan 

dan 

4. Dari divisi pemantauan yang mengelola 

pengaduan yang masuk lewat surat dan 

surat elektronik. 

Kekerasan dalam pacaran atau dating 

violence adalah tindakan atau ancaman 

untuk melakukan kekerasan, yang dilakukan 

salah seorang anggota dalam hubungan 

dating ke anggota lainnya (Krahe, 2001). 

The American Psychological Association 

(Warkentin, 2008) menyebutkan bahwa 

dating violence adalah kekerasan psikologis 

dan fisik yang dilakukan oleh salah satu 

pihak dalam hubungan pacaran, yang mana 

perilaku ini ditujukan untuk memperoleh 

kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas 

pasangannya. 

Collins (Marcus, 2007) mengatakan 

bahwa terdapat 5 hal yang dapat 

menjelaskan sebuah hubungan sebagai 

dating. Kelima hal tersebut adalah: (1) 

involvement – apakah remaja tersebut 

pacaran, usia dimana dia memulai pacaran, 

dan konsistensi serta frekuensi pacaran (2) 

partner-selection – siapa yang mereka pilih 

menjadi pacar mereka (apakah usianya lebih 

tua, sama atau dari suku dan sosioekonomi 

status yang berbeda atau sama) (3) content – 

apa yang dilakukan mereka bersama-sama, 

keberagaman dari aktivitas yang dilakukan 

bersama, situasi yang dihindari ketika 

mereka bersama; (4) quality – hal dimana 

hubungan tersebut menghasilkan suatu 

pengalaman yang menguntungkan, seperti 

intimacy, affection, nurturance, antagonism, 

and high conflict and controlling behaviors; 

and (5) cognitive and emotional processes – 

apakah terdapat partner yang memberikan 

respon emosional yang merusak, persepsi, 

harapan, schema, dan atribusi. 

Peneliti di The University of Michigan 

Sexual Assault Prevention and Awareness 
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Center Burandt, Wickliffe, Scott, 

Handeyside, Nimeh & Cope (Murray, 2007) 

mendefiniskan dating violence sebagai 

tindakan yang disengaja (intentional), yang 

dilakukan dengan menggunakan taktik 

melukai dan paksaan fisik untuk 

memperoleh dan mempertahankan kekuatan 

(power) dan kontrol (control) terhadap 

pasangan dating-nya. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa perilaku ini tidak dilakukan atas 

paksaan orang lain, sang pelaku lah yang 

memutuskan untuk melakukan perilaku ini 

atau tidak, erilaku ini ditujukan agar sang 

korban tetap bergantung atau terikat dengan 

pasangannya. dapat disimpulkan bahwa 

dating violence adalah ancaman atau 

tindakan untuk melakukan kekerasan 

kepada salah satu pihak dalam hubungan 

berpacaran, yang mana kekerasan ini 

ditujukan untuk memperoleh kontrol, 

kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya, 

perilaku ini bisa dalam bentuk kekerasan 

emosional, fisik dan seksual. Dampak psikis 

dan sosial yang muncul seperti stres, depresi, 

cemas berlebih, sulit konsentrasi, sulit tidur, 

memiliki harga diri yang rendah (Safitri, 

2013). 

Berdasarkan data tersebut, diperlukan 

tindakan konkret untuk menekan angka 

kekerasan. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan yaitu melalui dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan khususnya di 

sekolah banyak remaja yang mengalami 

kekerasan dalam berpacaran baik sebagai 

korban maupun pelaku. Salah satu hal yang 

dapat dilakukan untuk membantu siswa di 

sekolah adalah melalui bimbingan dan 

konseling. Bimbingan dan konseling adalah 

proses interaksi antara konselor dan 

konseling baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam rangka untuk 

membantu konseli (siswa) agar dapat 

mengembangkan potensi diriya ataupun 

memecahkan permasalahan yang 

dialaminya (Utari, 2017). Keberadaan 

konselor dalam sistem pendidikan nasional 

dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi 

pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, 

dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, 

fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 1 Ayat 6). Dalam hal ini konselor 

diharapkan dapat berdampak secara spesifik 

bagi para siswa. Oleh karena itu para 

konselor di sekolah perlu memiliki 

kompetensi dan menguasi beberapa teori 

dan praktik agar dapat menolong siswa 

secara efektif dan aplikatif. 

Tidak mudah untuk membantu klien 

yang bermasalah dengan cepat untuk 

berkomitmen dalam menjalani masa 

pemulihan. Apabila klien sudah mulai 

memperbaiki makna hidup dan menjalani 

proses penyelesaian masalah, perlu diteliti 

lagi apakah klien tersebut benar-benar sudah 

berdamai dengan masalah tersebut dan 

menjalani pemulihan dengan tepat ataukah 

hanya sebagai bentuk perilaku menghindar 

karena kejadian yang dialami oleh individu 

yang mengalami kekerasan dalam 

berpacaran melibatkan aspek emosi yang 

tidak menyenangkan dan tidak mudah bagi 

seorang individu untuk kembali merasakan 

perasaan tidak menyenangkan tersebut. 

Strategi penghindaran pengalaman 

individu sering mengganggu kemampuan 

individu untuk hidup dalam kehidupan yang 

bermakna dan memuaskan. Dengan 

demikian diperlukannya Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) yang 

menargetkan penghindaran pengalaman 

dengan membantu individu memperluas 

kemungkinan tanggapan mereka terhadap 

pengalaman batin yang tidak diinginkan. 

Memperluas tanggapan disebut sebagai 

fleksibilitas psikologis (Hayes et al., 2004). 

ACT lebih mementingkan kualitas 

hidup daripada pengurangan gejala. ACT 

berfokus bagaimana individu berhubungan 

dengan pengalaman batin mereka dan 

bagaimana hubungan ini berfungsi dalam 

berbagai bidang kehidupan mereka. Secara 

naluriah, individu sering menanggapi 

pikiran, perasaan, dan tubuh yang tidak 

diinginkan dengan mencoba mengurangi 

intensitas atau frekuensi dari pengalaman-

pengalaman ini (Hayes et al., 2004). Upaya-

upaya ini dilakukan untuk menghindari atau 

mengubah perasaan internal yang tidak 

nyaman. pengalaman sering menyebabkan 

gangguan atau bahaya pribadi lebih lanjut. 
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ACT mengacu pada fenomena sebagai 

penghindaran pengalaman, dan klaim bahwa 

penghindaran pengalaman adalah pusat 

untuk penderitaan manusia dan 

psikopatologi (Hayes, Luoma, Bond, 

Masuda, & Lillis, 2006). Acceptance and 

Commitment Therapy telah mengidentifikasi 

enam proses yang saling berkaitan dan 

terhubung dengan fleksibilitas psikologis, 

dan berbagai teknik perilaku dan 

pengalaman digunakan dalam terapi untuk 

menargetkan proses-proses inti ini. Teknik 

yang menargetkan penerimaan membantu 

seorang individu belajar untuk rela 

mengalami peristiwa batin yang tidak 

nyaman daripada mencoba untuk 

mengendalikan atau melawan. Teknik defusi 

bertujuan untuk mengurangi dampak dari 

pikiran yang memiliki pengaruh atas 

tindakan seseorang. Self-as-context 

melibatkan belajar untuk melihat diri sendiri 

sebagai konteks di mana pengalaman batin 

ini terjadi, daripada mendefinisikan diri 

sendiri oleh isi pikiran, perasaan, dan 

sebagainya. Strategi ini membantu 

kesadaran seorang individu untuk belajar 

secara selektif menghadapi kondisi internal 

yang ada dan pengalaman eksternal saat 

terjadi. ACT juga menekankan identifikasi 

nilai-nilai, sebagai nilai-nilai pribadi 

memberikan arahan hidup dan berfungsi 

untuk memotivasi perubahan. Akhirnya, 

tindakan berkomitmen ditargetkan dan 

melibatkan pengambilan tindakan yang 

efektif dan konsisten nilai terlepas dari 

keberadaan pengalaman batin yang 

dievaluasi secara negatif (Hayes et al., 

2006). Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

melihat perlu dilakukannya pendampingan 

dalam masa pemulihan untuk memastikan 

klien menjalani proses pemulihan dengan 

baik dan meningkatkan efektivitas dalam 

pemulihan. ACT menawarkan alternative 

psikoterapi yang dirancang untuk mengatur 

pengaruh. Perilaku yang dirancang melalui 

terapi ini yaitu untuk menipiskan emosi yang 

tidak menyenangkan itu. Pola perilaku 

menghindar bisa menghambat dan 

mencegah pergerakan dan menempatkan 

klien dalam situasi berbahaya. Fokus selama 

perawatan adalah memfasilitasi gerakan 

klien menuju yang lebih bernilai dan secara 

pribadi memenuhi hidup dalam konteks 

yang tidak menyengkan, dalam hal ini emosi 

tidak lagi berfungsi sebagai penghalang. 

Teknologi yang semakin berkembang 

memudahkan kita untuk mengakses 

berbagai informasi yang dapat dijadikan 

sumber refrensi yang diunduh dari alamat-

alamat web yang tersedia yang menyediakan 

berbagai artikel dan jurnal ilmiah yang ter 

update (selalu diperbarui) yang membahas 

tentang konseling postmodern untuk 

menambah wawasan dan meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi konselor. Untuk 

meningkatkan kompetensi dan menambah 

wawasan konselor dan calon konselor pada 

saat ini telah didukung dengan banyaknya 

penelitian-penelitian tentang suatu teknik 

konseling yang telah dikembangkan pada 

artikel dan jurnal yang relevan. Sehingga 

perlu diadakan studi kepustakaan tentang 

keefektifan Acceptance and Commitment 

Therapy pada siswa yang mengalami 

kekerasan dalam berpacaran (KDP). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode studi 

kepustakaan (Library Research).Penelitian 

kepustakaan adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang 

ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan (Nazir, 2003). 

Prosedur Penelitian  

Metode penelitian kepustakaan ini 

digunakan untuk menyusun deskripsi 

mengenai keefektifan konseling Acceptance 

and Commitment Therapy pada siswa yang 

mengalami kekerasan dalam berpacaran. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan 

Data  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kepustakaan ini 

adalah dengan metode dokumentasi, yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, makalah atau 
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artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 

2010).  

Teknik Analisis Data  

Metode analisis isi (content analysis) 

adalah teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian kepustakaan ini. Dalam 

analisis isi peneliti akan melakukan proses 

memilih, membandingkan, 

menggabungkan, memilah berbagai 

pengertian, hingga ditemukan yang relevan . 

Menurut Krippendoff (1993) analisis isi 

digunakan untuk mendapatkan inferensi 

yang valid dan dapat diteliti ulang 

berdasarkan konteksnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Acceptance and Commitment Therapy 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) adalah suatu terapi yang bertujuan 

untuk meningkatkan aspek psikologi yang 

lebih fleksibel atau kemampuan untuk 

menjalani perubahan yang terjadi saat ini 

dengan lebih baik. Konseli dibantu untuk 

menerima kejadian yang tidak diinginkan, 

mengidentifikasi dan fokus pada aksi secara 

langsung sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Dalam pelaksanaan konseling 

ACT, terdapat beberapa keterampilan yang 

perlu dilatihkan, keterampilan tersebut. 

Keterampilan-keterampilan tersebut yaitu 

penerimaan diri, difusi kognitif, kekinian, 

diri sebagai kontek, nilai kehidupan, 

melakukan komitmen. 

Penerimaan diri  

Penerimaan diri disini berarti menerima 

pikiran dan perasaan meskipun terdapat hal 

yang tidak menyenangkan seperti rasa 

bersalah, rasa malu, rasa cemas dan lainnya. 

Menurut Hayes (2006) penerimaan 

melibatkan sebuah keterampilan langsung 

untuk melawan penghindaran diri yang 

dilakukan konseli atas penderitaan yang 

dialaminya, Itu bertujuan untuk membantu 

konseli untuk tetap aktif dan sadar tentang 

kenangan mereka, pikiran dan perasaan 

tanpa mengubah frekuensi dan susunan dari 

pengalamannya. Konseli dilatihkan untuk 

berusaha menerima apa yang mereka punya 

dan miliki dengan maksud untuk mengakhiri 

penderitaan jangka panjang yang dialami 

tanpa merubah atau membuang pikiran yang 

tidak diinginkan tersebut, dengan 

melakukan berbagai cara latihan untuk 

mencapai kesadaran. Kesediaan/ 

penerimaan dan keterbukaan merupakan 

kunci dalam tahap acceptance, dimana 

seseorang memilih tindakan yang sesuai 

dengan nilai yang dianutnya. Acceptance ini 

membantu konseli untuk belajar hidup 

dengan mengalami kejadian buruk dan tidak 

berfokus pada masalahnya, tetapi lebih 

kepada untuk menjadikan masalahnya 

menjadi bagian dari hidupnya dan bernilai. 

Tujuan dari proses penerimaan ini adalah 

untuk meningkatkan kerelaan seseorang 

untuk menghadapi pikiran, perasaan dan 

pengalaman yang selama ini mereka hindari. 

Difusi Kognitif  

Difusi Kognitif merupakan 

keterampilan untuk mengurangi penolakan 

terhadap pikiran atau pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Hayes (2006) 

mengungkapkan bahwa difusi kognitif 

merupakan usaha untuk menemukan jalan 

bagaimana mengaitkan sebuah pemikiran 

dengan menata ulang kognisi dan 

mengurangi fungsi yang tidak berguna. 

Keterampilan ini bertujuan untuk 

mengurangi penolakan secara emosi dimana 

dapat terjadi saat seseorang menolak untuk 

mengalami pengalaman buruk. Hasil riset 

menunjukkan bahwa perilaku menghindar 

melalui pikiran, perasaan dan perilaku dapat 

mempengaruhi mekanisme koping 

seseorang dimana usaha menghindar untuk 

mengalami pengalaman yang buruk 

memberikan efek yang bertentangan atau 

paradoxical. Teknik ini dilakukan melalui 

latihan yang berulang dan terus menerus 

sampai akhirnya stessor tidak memiliki 

makna bagi konseli. Difusi kognitif akan 

membantu konseli untuk merekognisi 

bahwa semua itu hanya pikiran, bukan 

evaluasi kemampuannya. Dia kemudian bisa 

memilih untuk merekognisi pikiran sebagai 

proses mental daripada memungkinkan 

mendikte perasaan atau perilaku. 

Keterampilan difusi kognitif ini juga untuk 

mereduksi tentang pikiran atau perasaan dan 
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kepercayaan konseli. Difusi kognitif pada 

akhirnya membantu konseli merekognisi 

kebenaran pemikirannya yang hanya berupa 

pikiran negatif.  

Kontak dengan saat sekarang  

Pada keterampilan ini, konseli diajarkan 

untuk mengalami kejadian seutuhnya tanpa 

harus melawan ketika timbul kejadian 

tersebut. Konseli bercerita tentang 

pengalamannya, dan konseli belajar untuk 

mengidentifikasi serta menjelaskan pikiran/ 

perasaan agar konseli dapat mengerti 

dirinya. Hayes (2006) mengungkapkan 

bahwa kontak dengan keadaan sekarang 

melibatkan kesadaran dari psikologi dan 

lingkungan fisik. Konseli dibantu untuk 

mendapatkan pengalaman yang lebih terarah 

sehingga perilaku yang ditunjukkan menjadi 

lebih konsisten sesuai dengan nilai yang 

dianutnya. Konseli dibantu untuk memilih 

arah hidup mereka dengan cara 

mengidentifikasi dan fokus pada apa yang 

mereka inginkan dan nilai apa yang akan 

mereka pilih untuk hidup mereka sehingga 

dapat mencapai tujuan hidup yang lebih 

berharga. Pada keterampilan ini, konselor 

dapat membantu konseli menghadapi dunia 

lebih secara langsung sehingga perilaku 

yang dihasilkan konseli dapat lebih fleksibel 

dan konsisten terhadap nilai yang telah 

dimiliki. Konseli didorong untuk memeriksa 

usahanya untuk memenentukan jika apa 

yang mereka lakukan di sekarang adalah 

konsisten dengan nilai kehidupan yang ada 

pada diri mereka.  

Diri sebagai kontek Keterampilan  

Bagian membantu konseli melihat 

dirinya sendiri tanpa harus menghakimi/ 

menghubungkan konseli dengan nilai benar 

ataupun salah. Menurut Hayes (2006) 

mengamati diri atau diri sebagai kontek 

mengacu pada sebuah persepsi diri tentang 

dunia dan terlepas dari perilaku saat ini dan 

pengalaman pribadi. Haris (2009) 

mendiskripsikan diri sebagai kontek sebagai 

poin yang mana kita mengamati pengalaman 

pribadi kita. ACT membantu konseli untuk 

menjadi lebih fokus pada dirinya sendiri 

dengan cara latihan pikiran, dan latihan 

pengalaman. Sebagai contoh, konseli 

dianggap sebagai papan catur, pikiran 

konseli sebagai pion-pion. Sehingga ketika 

pion bergerak, papan catur tetap 

ditempatnya. Artinya adalah ketika pikiran 

buruk/ tidak menyenangkan datang pada 

konseli, hal ini tidak akan mempengaruhi 

kehidupan konseli. Sehingga apapun yang 

dipikirkan ataupun dirasakan tidak akan 

mempengaruhi diri konseli. 

Nilai kehidupan  

Keterampilan ini digunakan secara 

bersamaan atau bergantian untuk membantu 

konseli mengklarifikasi nilai yang ada dalam 

hidupnya dan membantu konseli untuk 

mengambil keputusan atau tindakan yang 

mendukung nilai-nilai hidup yang sudah 

ada. Menurut Hayes (2006) di ACT, nilai 

menunjukkan kualitas bentuk dari latar 

belakang hidup konseli dan dapat menjadi 

gambaran hidup di masa sekarang. Konseli 

dibantu untuk menggunakan nilai yang 

sudah ada untuk mengatasi masalahnya saat 

ini. Dengan mengklarifikasi nilai-nilai 

tersebut, akan membantu konseli 

meningkatkan keinginan untuk melakukan 

perilaku baru yang adaptif.  

Membangun komitmen  

Setelah konseli belajar untuk 

mengidentifikasi dan merekognisi nilai yang 

ada pada dirinya, mereka mulai untuk 

menuliskan rencana yang akan 

dilakukannya. Menurut Hayes (2006) ini 

sebagai sebagai tindakan dari komitmen 

konseli. Pada verbal dan tindakan, terhadap 

kegiatan yang akan dipilih, termasuk 

langkah yang diambil untuk mencapai 

tujuan hidup yang lebih berharga. Konseli 

siap untuk keluar dari permasalahan yang 

dihadapinya dengan berkomitmen terhadap 

dirinya dan melaksanakan berbagai kegiatan 

yang dapat mengembangkan dirinya dengan 

nilai-nilai yang sudah ada pada diri konseli 

tersebut. 

Penerapan ACT pada siswa yang 

mengalami kekerasan dalam 

berpacaran 

The American Psychological 

Association (Warkentin, 2008) 
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menyebutkan bahwa dating violence adalah 

kekerasan psikologis dan fisik yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

hubungan pacaran, yang mana perilaku ini 

ditujukan untuk memperoleh kontrol, 

kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya. 

Dampak psikis dan sosial yang muncul 

seperti stres, depresi, cemas berlebih, sulit 

konsentrasi, sulit tidur, memiliki harga diri 

yang rendah (Safitri, 2013). Dari hasil 

pemaparan kajian tentang keberhasilan 

penerapan Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) pada remaja diketahui ACT 

terbukti dapat menurunkan gejala depresi, 

Study yang dilakukan oleh Burckhardt, 

Manicavasagar, Batterham, dan Hadzi-

Pavlovic (2016), Halliburton dan Cooper 

(2015), serta Livheim, Hayes, Ghaderi, 

Magnusdottir, Högfeldt, Rowse, Turner, 

Hayes dan Tengström (2015) mengatakan 

bahwa ACT secara efektif menurunkan 

gejala depresi seperti gangguan belajar, 

perasaan tidak berharga, lekas marah, 

penarikan sosial, pikiran yang gelisah, 

penarikan social, gangguan perilaku dan 

memperbaiki kesejahteraan siswa. 

Selain itu juga ACT dapat menurunkan 

kecemasan, Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Murrell dan Scherbarth (2006) serta 

Sari (2016) menunjukkan bahwa ACT dapat 

menurunkan tingkat kecemasan dan mampu 

berkomitmen dengan dirinya. Dalam hal ini 

orang tua melakukan penilaian fungsional 

dengan tepat, memberi penguatan dan 

disiplin, serta mengajarkan ketrampilan 

pada anak-anak mereka. Orang tua secara 

signifikan berkontribusi pada lingkungan 

dimana anak mereka tumbuh. 

Tiga studi yang dilakukan oleh Nikkhah, 

dan Arefi (2015), Woidneck (2014), 

Prasastisiwi (2017) menunjukkan jika ACT 

dapat mengurangi stress. Stress yang 

dimaksudkan juga mencakup stress 

akademik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiowati, Keliat, dan Wardani, 2014) 

(2014) menunjukkan bahwa ACT dapat 

penurunkan perilaku kekerasan.  

Penerapan konseling Acceptance and 

Commitment Therapy dinilai sangat efektif 

hal ini dikarenakan dalam konseling 

Acceptance and Commitment Therapy 

pengalaman yang pernah dialami individu 

digunakan sebagai sebuah pembelajaran 

dimana dalam pelaksanaan konseling 

Acceptance and Commitment Therapy 

konseli dilatih untuk menerima keadaannya 

dan pengalaman masalalu yang terkadang 

tidak menyenangkan serta menjadikannya 

sebagai sebuah pembelajaran yang pada 

akhirnya individu dalam konseling 

Acceptance and Commitment Therapy dapat 

membuat sebuah keputusan dan 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

diri dan membuat sebuah perubahan yang 

lebih positif dalam dirinya.  

Sejalan dengan keberhasilan penerapan 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) yang telah dibahas di atas, Hayes 

danPankey (2002) menjelaskan tujuan ACT 

sebagai model perawatan yang 

komprehensif. ACT berusaha untuk 

meningkatkan tindakan berharga dalam 

kehidupan seseorang dan untuk mengurangi 

strategi pengendalian maladaptif yang 

mencoba mengurangi / menghilangkan 

pengalaman pribadi. Hal ini dapat 

memperkuat hasil kajian jika penerapan 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) efektif untuk meningkatkan tindakan 

berharga dalam diri sesorang dan 

mengurangi permasalahan yang terjadi pada 

individu tanpa menghilangkan pengalaman 

yang telah dialaminya. Bagi para siswa yang 

mengalami kekerasan dalam berpacaran 

baik sebagai korban maupun pelaku dapat 

ditolong menggunakan Aceptance and 

commitment therapy (ACT) karena dapat 

menurunkan dampak-dampak yang timbul 

akibat kekerasan dalam berpacaran. 

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian kepustakaan kekerasan 

dalam berpacaran yang dialami siswa dalam 

perspective ACT dapat disimpulkan bahwa 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) secara efektif menurunkan gejala 

depresi seperti gangguan belajar, perasaan 

tidak berharga, lekas marah, penarikan 

sosial, pikiran yang gelisah, penarikan 

social, gangguan perilaku, tingkat 
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kecemasan, gejala stress, dan perilaku 

kekerasan. ACT mampu memperbaiki 

kesejahteraan siswa dan mampu mendorong 

siswa untuk dapat berkomitmen dengan 

dirinya. Bagi para siswa yang mengalami 

kekerasan dalam berpacaran baik sebagai 

korban maupun pelaku dapat ditolong 

menggunakan Aceptance and commitment 

therapy (ACT) karena dapat menurunkan 

dampak-dampak yang timbul akibat 

kekerasan dalam berpacaran yaitu dampak 

psikis dan sosial yang muncul seperti stres, 

depresi, cemas berlebih, sulit konsentrasi, 

sulit tidur, memiliki harga diri yang rendah. 

Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) direkomendasikan untuk diterapkan 

di sekolah. ACT dapat diaplikasikan sebagai 

pendekatan dalam menolong siswa yang 

memiliki kasus kekerasan dalam berpacaran 

khususnya pada guru bimbingan konseling 

karena Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) memberikan perbaikan yang 

signifikan melalui prosesnya.  
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