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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah  merupakan usaha membantu peserta 

didik   dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta 

perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling  memfasilitasi pengembangan 

peserta didik, secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. 

Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang 

dihadapi peserta didik. 

Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai sebuah kegiatan mencakup berbagai 

bidang, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. Pelayanan bimbingan dan konseling juga 

melibatkan berbagai pihak dan memerlukan sejumlah fasilitas. Oleh karena itu, agar 

Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif perlu 

adanya sebuah program. 

Secara umum Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling (BK) 

didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang secara aktual obyektif dan asumtif 

prediktif dirasakan dan dihadapi oleh siswa. 

Berkaitan usaha untuk membantu Konselor dalam memudahkan dalam menyusun 

program Bimbingan dan Konseling yang berdasar pada kebutuhan dan masalah siswa, 

maka kami susun Instrumen IKMS ini yang dibuat berdasarkan pada 13 kelompok masalah 

yang sering dihadapi para siswa. Perangkat IKMS ini disusun berdasarkan 4 bidang dan 9 

jenis layanan Bimbingan dan Konseling dengan jumlah keseluruhan ada 180 pernyataan. 

Instrumen IKMS ini juga dilengkapi dengan alat analisa dalam bentuk program Excel, yang 

bisa membantu dalam mengumpulkan data, menganalisa dan sekaligus menyusun program 

tahunan, program semesteran, bulanan, sampai pada program mingguan. 

 

2. Jenis Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling.  

a. Program Tahunan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan 

selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.  

b. Program Semesteran, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan 

selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.  

c. Program Bulanan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan 

selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.  
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d. Program Mingguan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan 

selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.  

e. Program Harian, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-

hari tertentu dalam satu  minggu. Program harian merupakan jabaran dari program 

mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan 

pendukung (SATKUNG) konseling. 

 

3. Tujuan Penyusunan Program BK Berbasis IKMS. 

Secara umum tujuan penyusunan sebuah program adalah agar seluruh kegiatan 

dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis, sehingga dapat berjalan 

dengan lancar, efisien, dan efektif kearah pencapaian suatu tujuan.  

Secara khusus, perangkat IKMS ini  bertujuan untuk membantu para konselor 

didalam menyusun Program BK  baik Program Tahunan, Semesteran, Bulanan sampai 

pada Program Mingguan, dengan memanfaatkan Teknologi Komputer. Dengan 

Program Excel, kita lebih mudah didalam mengumpulkan data, menganalisa sampai 

pada penyusunan program. 

 

 

B. JENIS DAN KELOMPOK MASALAH 

IKMS sebagai alat untuk mengungkap kebutuhan dan masalah siswa, memuat 

berbagai pernyataan dan pertanyaan yang kami kelompokan dalam 13 jenis bidang 

masalah, yaitu : 

NO KELOMPOK MASALAH SINGKATAN 

   

1 Jasmani Dan Kesehatan JDK 

2 Diri Pribadi DPI 

3 Agama, Nilai dan Moral ANM 

4 Waktu senggang WSG 

5 Ekonomi Dan Keuangan EDK 

6 Hubungan Sosial  HSO 

7 Hubungan Muda-Mudi HMM 

8 Hubungan Muda-Mudi dan Perkawinan HMP 

9 Rumah dan Lingkungan RDL 

10 Keadaan dan Hubungan dalam Keluarga KHK 
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11 Pendidikan Dan Pelajaran PDP 

12 Karir Dan Pekerjaan KDP 

13 Pendidikan Lanjutan dan Masa depan PLM 

 

 

C. ASPEK TIAP PERTANYAAN / PERNYATAAN KEBUTUHAN DAN MASALAH ( IKMS) 

1. Pertanyaan  / pernyataan  IKMS berdasarkan Bidang Bimbingan dan Konseling. 

NO BIDANG 
SINGKA

TAN 

JUMLAH 

ITEM 
NOMOR-NOMOR ITEM PADA BUKU IKMS 

     

1 Pribadi P 45 001-005   021-025   041-045   061-065   081-

085   101-105   121-125   141-145   161-165   

2 Sosial S 45 006-010   026-030   046-050   066-070   086-

090   106-110   126-130   146-140   166-170 

3 Belajar B 45 011-015   031-035   051-055   071-075   091-

095   111-115   131-135   141-145   171-175 

4 Karir K 45 016-020   036-040   056-060   076-080   096-

100   116-120   136-140   146-150   176-180 

JUMLAH 180   

 

2. Pertanyaan / pernyataan  IKMS berdasarkan Jenis Layanan Bimbingan dan 

Konseling. 

NO JENIS LAYANAN 
SINGKAT

AN 

JUMLAH 

ITEM 

NOMOR-NOMOR ITEM 

PADA BUKU IKMS 

     

1 Layanan Orientasi Orin 20 001-020 

2 Layanan Informasi Info 20 021-040 

3 Layanan Penempatan dan 

Penyaluran 

PP 20 041-060 

4 Layanan Penguasaan 

Konten 

Pko 20 061-080 

5 Layanan Konseling 

Perorangan 

KP 20 081-100 

6 Layanan Bimbingan BKp 20 101-120 
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Kelompok 

7 Layanan Konseling 

Kelompok 

KKp 20 121-140 

8 Layanan Konsultasi Ksi 20 141-160 

9 Layanan Mediasi Med 20 161-180 

JUMLAH 180   

 

3. Pertanyaan / pernyataan  IKMS berdasarkan Jenis Kelompok Masalah. 

N

O 

KELOMPOK 

MASALAH 

SINGK

ATAN 

JUMLA

H ITEM 

NOMOR-NOMOR ITEM PADA 

BUKU IKMS 

     

1 Jasmani Dan 

Kesehatan 

JDK 9 001,021,041,061,081,101,121,141,1

61 

2 Diri Pribadi DPI 9 002,022,042,062,082,102,122,142,1

62 

3 Agama, Nilai dan 

Moral 

ANM 9 003,023,043,063,083,103,123,143,1

63 

4 Waktu senggang WSG 9 004,024,044,064,084,104,124,144,1

64 

5 Ekonomi Dan 

Keuangan 

EDK 9 005,025,045,065,085,105,125,145,1

65 

6 Hubungan Sosial  HSO 9 006,026,046,066,086,106,126,146,1

66 

7 Hubungan Muda-

Mudi 

HMM 9 007,027,047,067,087,107,127,147,1

67 

8 Hubungan Muda-

Mudi dan 

Perkawinan 

HMP 9 008,028,048,068,088,108,128,148,1

68 

9 Rumah dan 

Lingkungan 

RDL 9 009,029,049,069,089,109,129,149,1

69 

10 Keadaan dan 

Hubungan dalam 

Keluarga 

KHK 9 010,030,050,070,090,110,130,150,1

70 

11 Pendidikan Dan 

Pelajaran 

PDP 45 011-015   031-035   051-055  071-

075   091-095   111-115   131-135   
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151-155   171-175 

12 Karir Dan Pekerjaan KDP 27 016-018   036-038   056-058   076-

078   096-098   116-118   136-138   

156-158   176-178 

13 Pendidikan Lanjutan 

dan Masa depan 

PLM 18 019-20   039-040   059-060   079-

080   099-100  119-120   139-140   

159-160   179-180 

JUMLAH 180   

 

4. Pertanyaan / Pernyataan yang ada dalam IKMS 

NO KEBUTUHAN /  MASALAH 

1 Ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan 

sekolah. 

2 Sukar menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah. 

3 Ingin mengenali lebih dalam pada sarana dan kegiatan ibadah yang ada di 

sekolah. 

4 Kurang mengenal  jenis kegiatan sekolah yang bisa digunakan untuk mengisi 

waktu senggang. 

5 Kurang mengenal tentang  koperasi dan kantin sekolah. 

6 Ingin mengenal lebih dalam dengan teman dalam satu kelas. 

7 Ingin mengetahui tentang kegiatan solidaritas yang menjadi program sekolah. 

8 Kurang mengetahui organisasi yang ada di sekolah. 

9 Ingin  mengenal lebih dalam dengan semua guru dan karyawan di sekolah. 

10 Ingin mengenal dengan keanggotaan komite sekolah. 

11 Ingin mengenal tentang struktur kurikulum yang berlaku saat ini. 

12 Ingin mengenal program yang diselenggarakan sekolah dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa asing. 

13 Ingin mengetahui sarana multimedia yang ada di sekolah. 

14 Ingin mengenal program sekolah berkaitan dengan kemampuan TIK siswa. 

15 Kurang mengenal  semua fasilitas yang mendukung proses belajar di sekolah. 

16 Membutuhkan pengenalan ekstrakurikuler yang menunjang belajar saya. 

17 Ingin mengenal pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan yang mendukung 

cita-cita saya. 

18 Ingin mengenal tentang jenis pekerjaan jasa. 

19 Ingin mengenal tentang sistem  belajar di perguruan tinggi. 



Pedoman IKMS- KES KONSELING : created  by andori 

6 

20 Ingin  mengetahui syarat memasuki pada studi lanjut. 

21 Membutuhkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. 

22 Ingin mengetahui tentang obat-obatan terlarang dan dampaknya. 

23 Membutuhkan informasi tentang  kultur sekolah. 

24 Kekurangan informasi tentang cara mengisi waktu luang. 

25 Membutuhkan informasi pekerjaan yang bisa dilakukan sambil belajar. 

26 Membutuhkan informasi tentang cara berkomunikasi yang baik. 

27 Ingin mengetahui cara membina hubungan baik dengan teman lawan jenis. 

28 Membutuhkan keterangan tentang perPERTANYAANan seks, pacaran, dan 

perkawinan. 

29 Membutuhkan informasi tentang bagaimana melepaskan diri dari lingkungan 

pertemanan yang kurang mendukung cita-cita. 

30 Ingin mengetahui tentang sikap yang harus dilakukan saat berbeda pendapat 

dengan orang tua. 

31 Kekurangan informasi tentang kesulitan menumbuhkan semangat belajar yang 

menurun. 

32 Membutuhkan informasi tentang cara belajar yang efektif dan efisien. 

33 Kurang mengetahui cara memanfaatkan TIK dalam belajar. 

34 Membutuhkan informasi tentang cara mempersiapkan diri menghadapi tes / 

ujian. 

35 Membutuhkan informasi cara belajar kelompok. 

36 Kekurangan informasi tentang bagaimana memilih kegiatan ekstra kurikuler 

yang cocok. 

37 Membutuhkan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang memiliki 

prospek bagus di masa depan. 

38 Ingin mengetahui tentang cara menyusun persyaratan melamar pekerjaan. 

39 Kekurangan informasi tentang pendidikan lanjutan yang dapat dimasuki 

setamat sekolah ini. 

40 Membutuhkan informasi tentang strategi memasuki pendidikan lanjutan. 

41 Memiliki kelemahan pada  pendengaran / penglihatan,  untuk itu ingin pindah 

duduk di depan. 

42 Kurang senang  dengan kondisi kelas. 

43 Tidak mempunyai kawan akrab untuk bersama dalam beribadah. 

44 Tidak mempunyai kawan akrab untuk bersama-sama mengisi waktu senggang. 

45 Bingung memilih antara melanjutkan atau tidak,  karena keadaan ekonomi 
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keluarga yang sedang menurun. 

46 Kurang senang dengan teman sebangku. 

47 Tidak lincah dan kurang mengetahui tata krama pergaulan. 

48 Bingung memilih di antara dua orang yang sama-sama disenangi. 

49 Tidak betah dengan keadaan lingkungan rumah yang ramai. 

50 Sulit memilih antara ikut ayah atau ibu yang sekarang sudah berpisah. 

51 Kurang meminati pelajaran atau program jurusan yang dimasuki. 

52 Sulit menentukan teknik belajar yang sesuai dengan diri saya. 

53 Tidak nyaman belajar di rumah yang kondisinya sempit. 

54 Kelompok belajar tidak cocok. 

55 Tidak tenang bila duduk di depan, untuk itu ingin pindah ke belakang. 

56 Ingin mengikuti kegiatan pelatihan atau kursus tertentu yang benar-benar 

menunjang proses mencari dan melamar pekerjaan setamat pendidikan. 

57 Bingung memilih lembaga kursus belajar yang sesuai. 

58 Wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang tidak saya sukai. 

59 Pesimis masuk di sekolah karena masa depan tidak jelas. 

60 Belum memiliki rencana yang pasti untuk pemilihan pendidikan lanjutan. 

61 Kurang percaya diri dengan bentuk tubuh yang saya miliki. 

62 Kurang  mampu mengendalikan diri, berpikir dan bersikap positif. 

63 Ingin bisa meningkatkan ibadah keagamaan. 

64 Kurang bisa memanfaatkan waktu senggang. 

65 Tidak mampu mengelola uang saku dengan baik. 

66 Sulit  mematuhi tata tertib sekolah. 

67 Sulit  mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. 

68 Kesulitan bila berbicara dengan lawan jenis. 

69 Tidak bisa melihat kebaikan orang lain dan menirunya. 

70 Sulit  memelihara pakaian dan peralatan rumah tangga yang dimiliki. 

71 Sulit  menyusun jadwal belajar di rumah dan di sekolah. 

72 Sering kali tidak siap menghadapi ujian. 

73 Sulit  membuat laporan kegiatan / tugas pelajaran. 

74 Ingin  menghilangkan rasa takut saat mengikuti pelajaran. 

75 Sulit  bertanya dan menjawab di dalam kelas. 

76 Banyak pamflet sekolah lanjutan yang saya baca, tetapi belum satupun yang 

menarik perhatian dan minat saya. 
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77 Ingin  menyalurkan bakat yang mengarah karier tertentu. 

78 Mengalami kesulitan menyalurkan hobi karena keterbatasan fisik. 

79 Saya memiliki kebiasaan-kebiasaan kurang baik yang menghambat dalam 

menyalurkan bakat. 

80 Tidak memiliki kemampuan mengirim pendaftaran pendidikan lanjutan secara 

online. 

81 Saya  malu dan kurang terbuka dalam membicarakan masalah seks, pacar dan 

jodoh. 

82 Saya selalu khawatir tidak mendapatkan pacar atau jodoh yang baik/cocok. 

83 Saya mengalami masalah setiap hendak pergi ke tempat peribadatan. 

84 Saya merasa bingung akan melakukan kegiatan apa, sepulang sekolah atau 

saat libur sekolah. 

85 Saya mengalami kesulitan masalah keuangan keluarga. 

86 Merasa diperhatikan, dibicarakan atau diperolokkan orang lain. 

87 Cinta saya tidak ditanggapi oleh orang yang saya cintai. 

88 Bingung ingin memutus hubungan dengan pacar yang sekarang tidak ada 

kecocokan. 

89 Minder dengan teman di kelas. 

90 Orang tua tidak menghendaki saya sekolah di sekolah ini. 

91 Takut bertanya / menjawab di kelas. 

92 Setiap belajar sulit  masuk / memahami. 

93 Tidak semangat belajar karena fasilitas belajar kurang memadai. 

94 Merasa sebagai anak yang paling bodoh di kelas. 

95 Orang tua kurang peduli terhadap kegiatan belajar saya. 

96 Saya khawatir akan pekerjaan yang dijabat nantinya tidak memberikan 

penghasilan yang mencukupi. 

97 Bingung belum memiliki cita-cita. 

98 Ragu pada tercapainya cita-cita karena orang tua tidak sejalan. 

99 Pesimis untuk melanjutkan pendidikan karena biaya sekolah mahal. 

100 Merasa tidak memiliki kemampuan kecerdasan yang cukup untuk melanjutkan 

pendidikan. 

101 Ingin mengetahui  bahaya rokok, miras dan narkoba. 

102 Kurang memahami adanya perbedaan individu. 

103 Ingin tahu penyebab dan dampak  tawuran. 

104 Ingin mengetahui cara mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. 
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105 Ingin mengetahui bagaimana caranya untuk memperoleh beasiswa untuk 

meringankan beban biaya sekolah 

106 Ingin tahu  tentang toleransi dan solidaritas. 

107 Kurang mengetahui tentang  bagaimana hubungan muda-mudi yang wajar dan 

sehat. 

108 Membutuhkan penjelasan tentang mengendalikan perasaan cinta dan pacaran. 

109 Kurang mengetahui bagaimana sebaiknya saya berperan dalam lingkungan di 

sekitar rumah. 

110 Kurang tahu  dampak kebiasaan sehari-hari  di rumah terhadap cita-cita. 

111 Tidak tahu kiat-kiat belajar mandiri. 

112 Ingin  memanfaatkan secara maksimal buku-buku yang ada di perpustakaan. 

113 Ingin tahu cara membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 

114 Ingin mengetahui dampak menyontek pada saat ulangan bagi masa depan. 

115 Kurang yakin terhadap kemampuan pendidikan sekarang ini dalam menyiapkan 

jabatan tertentu. 

116 Kurang memahami tentang bagaimana cara  memilih pekerjaan. 

117 Ingin lebih tahu lebih dalam mengenai banyaknya penipuan lowongan 

pekerjaan yang ada pada media. 

118 Ingin tahu lebih dalam mengenai pasar bursa dan persyaratannya. 

119 Kurang memahami pengaruh pendidikan dengan keberhasilan dalam karier. 

120 Memiliki  rasa pesimis dengan semakin ketatnya persaingan dalam masuk 

pendidikan lanjutan. 

121 Merasa secara jasmaniah kurang menarik. 

122 Sering murung dan merasa tidak bahagia. 

123 Dilanda ketakutan akibat pernah melanggar norma agama. 

124 Kurang berminat atau tidak ada hal yang menarik dalam memanfaatkan waktu 

senggang yang ada. 

125 Mengalami masalah karena ingin berpenghasilan sendiri. 

126 Mudah tersinggung atau sakit hati dalam berhubungan dengan orang lain. 

127 Kurang mendapat perhatian dari lawan jenis. 

128 Pernyataan cinta saya ditolak secara terang-terangan. 

129 Bermasalah karena di rumah ada anggota keluarga lain. 

130 Ingin mengatasi kondisi keluarga yang sedang dilanda prahara. 

131 Mengalami masalah  dalam pemahaman penggunaan bahasa / istilah asing. 

132 Kesulitan membaca cepat atau memahami isi buku pelajaran. 
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133 Memiliki masalah dengan sarana belajar yang sering digunakan oleh anggota 

keluarga lain. 

134 Sering gelisah saat pelajaran berlangsung, sehingga  berusaha 

menghilangkannya dengan melakukan kegiatan lain. 

135 Khawatir tugas-tugas pelajaran hasilnya kurang memuaskan. 

136 Cemas kalau menjadi penganggur setelah menyelesaikan pendidikan. 

137 Khawatir tidak mampu menamatkan sekolah dan harus segera bekerja. 

138 Untuk memenuhi keuangan terpaksa sekolah sambil bekerja. 

139 Tidak bersemangat untuk melanjutkan sekolah. 

140 Lulus sekolah ingin bekerja, tetapi orang tua menghendaki untuk melanjutkan 

pendidikan. 

141 Memiliki teman yang selalu mengeluhkan dirinya memiliki tubuh terlalu gemuk / 

kurus. 

142 Ingin membantu teman yang memiliki kebiasaan latah. 

143 Ingin membatu teman yang belum mau melaksanakan ibadah sesuai dengan 

agamanya. 

144 Memiliki sahabat yang tidak pernah memiliki waktu senggang untuk rekreasi. 

145 Ingin membantu kawan yang karena terlalu berhemat menjadi sering sakit-

sakitan. 

146 Memiliki kawan akrab yang merasa dirinya lebih hebat dari lainnya, sehingga 

sering konflik dengan lingkungan. 

147 Ingin membantu teman yang selalu minder bila bertemu lawan jenis, 

148 Ingin membantu kawan akrab yang baru saja diputus oleh pacarnya. 

149 Ingin membantu teman yang tidak betah di rumah. 

150 Ada teman yang memiliki masalah dengan orang tuanya. 

151 Ingin membantu teman yang sulit belajar karena memiliki cacat fisik. 

152 Bingung memikirkan teman saya yang setiap kali diajar sulit memperhatikan 

dan cenderung mengganggu yang lain. 

153 Bingung pada teman yang tidak memiliki sarana belajar yang memadai, 

sehingga sering menggunakan peralatan saya. 

154 Kesulitan menghadapi teman sebangku yang tidak memiliki motivasi belajar. 

155 Saya memiliki teman yang setiap hari melemahkan semangat belajar saya. 

156 Ingin membantu teman yang sampai sekarang masih bingung menyusun cita-

cita masa depan. 

157 Ingin membantu teman yang masih kesulitan dalam memilih jenis ekstra 
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kurikuler yang harus diikuti. 

158 Memiliki teman yang setiap hari mengeluhkan keadaan dirinya yang saat ini 

disuruh bekerja oleh orang tuanya. 

159 Memiliki teman yang tidak berminat melanjutkan padahal menurut saya dia 

mampu. 

160 Ingin membantu teman yang mengalami kesulitan memperoleh informasi 

tentang pendidikan lanjutan. 

161 Saya memiliki masalah dengan salah seorang guru yang tidak mengetahui 

bahwa saya memiliki kelemahan fisik. 

162 Dimusuhi / dibenci  guru tanpa tahu sebabnya. 

163 Saya sedang punya masalah dengan salah seorang guru yang mengetahui di 

HP saya ada gambar tidak layak. 

164 Saya punya masalah dengan teman sepermainan. 

165 Saya memiliki masalah dengan orang tua berkaitan dengan keuangan. 

166 Saya memiliki masalah dengan teman sekelas. 

167 Saya sedang konflik dengan seseorang dari kakak / adik kelas. 

168 Saya sedang bermasalah dengan pacar saya. 

169 Saya memiliki masalah dengan tetangga. 

170 Saya sedang didiamkan salah seorang anggota keluarga. 

171 Saya memiliki masalah dengan petugas perpustakaan, sehingga menjadikan 

berkunjung masuk ke sana. 

172 Saya sedih karena memiliki masalah dengan salah seorang guru mata 

pelajaran. 

173 Kurang semangat belajar karena orang tua tidak membelikan sarana belajar 

yang pernah dijanjikan. 

174 Guru pilih kasih, dan saya tidak diikutkan dalam olimpiade / kejuaraan. 

175 Saya sedang memiliki masalah dengan petugas laboratorium, berkaitan dengan 

peralatan sekolah. 

176 Merasa disisihkan pembina ekstra kurikuler dalam berbagai kegiatan. 

177 Orang tua memaksa untuk mengikuti pilihan karier  masa depan saya. 

178 Saya memiliki masalah dengan teman berkaitan dengan pilihan ekstra kurikuler 

yang saya ambil. 

179 Orang tua tidak setuju pada rencana pendidikan lanjutan pilihan saya. 

180 Beda pendapat dengan saudara berkaitan dengan pilihan jurusan yang saya 

ambil. 
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D. LEMBAR JAWAB IKMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman IKMS- KES KONSELING : created  by andori 

13 

E. PETUNJUK PENGOPERASIAN 

PENGOLAHAN HASIL IKMS DENGAN PROGRAM EXCEL 2003 

(Sebelum memulai bekerja, sebaiknya copy-kan dulu folder Penyusunan Program 

Berbasis IKMS dalam Folder di komputer Anda terlebih dahulu) 

 

1. Langkah Menyusun Program Bk Menggunakan Pengolah IKMS. 

a. Klik kanan My Computer dan pilih Ekplore. 

 

 

b. Cari folder Penyusunan Program Berbasis IKMS dan buka  file buku IKMS. 

 

Klik kanan My Computer 

dan pilih Exklore 

Pilih folder Penyusun 

Program Berbasis IKMS 

Pilih file Buku IKMS dan klik 

2 kali untuk membukanya 
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c. Cetak buku itu sejumlah siswa, dan akan lebih baik kalau diberi nomor buku. 

 

 

 

d. Cari dan cetak file lembar jawab IKMS sejmlah siswa. Selanjutnya buku IKMS beserta 

lembar jawabnya diberikan pada siswa untuk diisi. 
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e. Setelah jawaban siswa terkumpul, maka selanjutnya kita buka folder  pengolah program 

IKMS dan selanjutnya klik dua kali pada file pengolah program IKMS. 

 

 

f. Halaman muka dari pengolah program akan ada konfirmasi pengamanan macros, 

selanjutnya klik OK. 

 

 

Pilih folder Pengolah IKMS dan 

klik untuk membukanya 

Pilih file Pengolah IKMS dan 

klik 2 kali untuk membukanya 
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g. Tampilan halaman depan akan terlihat seperti gambar dibawah. Isilah kelas dan nama 

sekolah serta tahun pelajaran. Selanjutnya klik ENTRI HASIL IKMS. 

 

h. Dalam lembar ini, isilah nama sekolah, kelas, tahun pelajaran dan tanggal layanan.  

( isian ini akan secara otomatis akan muncul pada program tahunan sampai pada 

program mingguan. Untuk itu harus diisi dengan benar ). Selanjutnya isilah kode konseli 

dengan menggunakan penomoran huruf dan angka seperti pada contoh. Dan juga isi 

kolom nama dan jenis kelamin. 

 

Isikan kelas dan nama sekolah 

Klik satu kali untuk membuka 

lembar isian hasil IKMS 

Isikan nama sekolah, kelas, tahun 

pelajaran dan tanggal pelayanan 

Isikan kode konseli, nama konseli 

dan jenis kelamin 

Isikan dengan cara klik pada tengah 

kotak pada jawaban YA pada lembar 

jawab IKMS 



Pedoman IKMS- KES KONSELING : created  by andori 

17 

i. Setelah selesai entri jawaban konseli dengan cara klik pada kotak yang disediakan, 

maka selanjutnya isilah nama kepala sekolah dan nip beserta nama konselor dan 

nipnya. ( secara otomatis isian ini akan muncul dalam program ) 

 

j.  Setelah entri seluruh jawaban konseli selesai dimasukkan ( jawaban “ya” saja yang 

dimasukkan, sementara yang tidak dijawab oleh konseli dibiarkan kosong), maka 

selanjutnya tutup entri dengan klik pada “kembali kemenu” atau gambar : 

 

Isikan nama Kepala sekolah, NIP 

dan nama Konselor serta NIP  



Pedoman IKMS- KES KONSELING : created  by andori 

18 

k. Langkah berikutnya klik menu SUSUN PROGRAM. Dalam langkah ini yang harus 

dilakukan adalah : 

a. Hafalkan petunjuk PENGKODEAN yang terdiri dari : 

 Tanda huruf P, S, B, K adalah singkatan dari bidang Pribadi, Sosial, Belajar 

dan Karir. 

 Tanda angka 1 sampai dengan 15 adalah jenis layanan. 

 Angka Romawi pada Kolom Prota dan Promes adalah tanda Semester    ( I 

dan II ). 

 Angka Romawi pada kolom Program Mingguan menunjukkan Minggu ke. 

 Untuk Bulan diambil tiga huruf pertama, seperti JAN, FEB,MAR dst. 

 

b.  Langkah berikutnya kita lihat kolom DERAJAT MASALAH(PRIORITAS) yang muncul 

dari jawaban konseli, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

programnya, yaitu apabila : 

 Apabila hasil dalam kolom derajat masalah adalah  SEGERA ( warna merah) 

maka materi layanan itu kita masukan dalam semester pertama pada 3 bulan 

awal ( Juli, Agustus dan September). 

 Apabila hasil dalam kolom derajat masalah adalah  TINGGI ( warna coklat) 

maka materi layanan itu kita masukan dalam semester pertama pada 3 bulan 

akhir ( Oktober, Nopember dan Desember). 

 Apabila hasil dalam kolom derajat masalah adalah  SEDANG ( warna biru) 

maka materi layanan itu kita masukan dalam semester kedua pada 3 bulan 

awal ( Januari, Februari dan Maret). 

 Apabila hasil dalam kolom derajat masalah adalah  RENDAH ( warna Putih) 

maka materi layanan itu kita masukan dalam semester kedua pada 3 bulan 

akhir ( April, Mei dan Juni). 

 Apabila hasil dalam kolom derajat masalah adalah  TIDAK MASUK 

PROGRAM ( putih) maka materi layanan itu tidak kita masukkan dalam 

program, karena materi itu tidak dipilih oleh konseli. 

c. Langkah berikutnya adalah menyusun Program BK dari tahunan sampai pada   

Program Mingguan dengan jalan: 

 Pertama menyusun program tahunan dengan jalan mengisi kolom PROTA 

DAN PROMES. Langkah yang dilakukan dengan memberi nomor 

pengkodean huruf ( PSBK ) kemudian beri tanda titik, kemudian angka 1 sd 

15 ( jenis layanan ) dan angka romawi I dan II sebagai tanda semester. Kalau 
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mengalami kesulitan untuk mengetik, maka kita bisa lakukan dengan klik 

disamping kolom kemudian muncul kode dan kita tinggal pilih.(contoh : P.1.II ) 

 Untuk menyusun program bulanan, kita isi kolom PROGRAM BULANAN 

dengan cara diisi nomor layanan, kemudian disusul bulan. ( contoh : 1.APR ) 

 Untuk menyusun program mingguan, kita isi kolom PROGRAM MINGGUAN 

dengan cara mengisikan kode :angka ( jenis layanan) titik, kode bulan titik dan 

kode minggu ke ( angka romawi atau huruf i). Contoh : 1.APR.I 

 Perlu diingat, bahwa saat kita mengisikan kode-kode tersebut, harus 

memperhatikan warna ( SEGERA, TINGGI, SEDANG, RENDAH atau TIDAK 

MASUK PROGRAM ) pada kolom DERAJAT MASALAH (PRIORITAS). 

 

Gambaran cara mengisi kolom dalam penyusunan Program BK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isikan kode Bidang, Jenis 

Layanan dan Semester 

Isikan kode Layanan dan 

kode bulan 

Isikan kode Layanan, Kode 

Bulan dan Kode Minggu 
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Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kolom DERAJAT MASALAH sebagai dasar kita 

menyusun program. 

 

 

Mohon dihafalkan PENGKODEAN sebelum mengisi kolom penyusunan program. 

 

 

 

Perhatikan hasil analisa hasil Jawaban 

IKMS yaitu SEGERA. TINGGI, 

SEDANG dan  RENDAH 

Pengkodean yang harus dihafal 

saat mengisi kolom Program 
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l.  Selesai mengisi kolom program, selanjutnya kita tutup dengan klik gambar kembali ke 

menu dan simpan ( control+S) sebagainama langkah 10. Selanjutnya kita buka susun 

satlan. Dalam lembar ini yang perlu diganti adalah kolom yang berwarna kuning.  Dan 

dari kolom-kolom inilah nantinya kita merger kedalam bentuk SATLAN DAN SATKUNG  

yang kita buat dalam bentuk Office Word. 

 

 

m. Kolom nama Kepala Sekolah dan NIP serta kolom nama Konselor dan NIP kita ganti 

sesuai dengan keinginan. Nantinya nama ini akan muncul dalam satlan yang kita buat 

lewat Office Word melalui langkah merger. 

 

Isi dalam kolom warna kuning 

yang harus diganti disesuaikan 

dengan kelas 
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n. Selesai mengisi lembar SUSUN SATLAN maka selanjutnya kita kembali ke menu dan 

kita simpan ( control+S).  

o. Setelah langkah yang ke-14 ini, maka selesai sudah kita menyusun program dari 

Program Tahunan sampai dengan Program Mingguan, dan selanjutnya kita tinggal 

melihat hasilnya dengan jalan klik pada menu sesuai dengan yang akan kita print out. 

 

 Yang perlu diperhatikan, bahwa perangkat ini terdiri dari banyak rumus yang yang tidak 

boleh di rubah. Untuk itu apabila ada kolom yang terdapat  peringatan supaya tidak diisi, 

maka sebaiknya jangan diisi. Halaman tersebut merupakan hasil dari pengisian kita 

pada lembar entri data. Begitu juga apabila ada kolom yang kita isi ada peringatan “ 

Maaf data yang diisikan salah” maka kita ulangi diisi dengan ketentuan yang ada. Hal ini 

misalnya pada saat kita mengisi pada kolom Penyusunan Program Tahunan sampai 

pada Program Mingguan. 

  

 Untuk Pembuatan kode konseli sebaiknya jangan memakai nomor induk siswa, karena 

disamping mudah dibaca orang lain juga pengetikannya sangat memakan perhatian. 

Sebaiknya dengan menggunakan kode inisial konselor, dilanjutkan dengan tahun ajaran 

dan nomor konseli. Misalnya nama Konselor Andori, maka kode depanya menggunakan 

hufur AN, dan tanun pelajaran 2009 jumlah konselinya 150 siswa maka dapat kita tulis : 

AN2009001 sd AN2009150. 
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p. Kita klik menu ANALISA MASALAH, maka hasilnya kita bisa melihat siapa saja yang 

menjawab dari masing-masing kebutuhan atau masalah seperti terlihat : 

 

 

q. Kita klik menu IDENTIFIKASI LAYANAN, maka hasilnya kita bisa melihat masalah 

mana saja yang masuk layanan Orientasi, Informasi dan seterusnya. 

 

 



Pedoman IKMS- KES KONSELING : created  by andori 

24 

r.  Kita klik menu PRIBADI, kemudian kita isi kode konseli ( Warna Merah) dilanjutkan 

enter maka hasilnya menggambarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh tiap 

konseli seperti terlihat  sebagai berikut: 

 

 

s. Kita klik menu GRAFIK, maka hasilnya muncul grafik dari jumlah layanan yang 

dibutuhkan tiap kelas: 

 

 

Isikan kode konseli kemudian 

tekan enter 
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t. Kita klik menu PROTA, maka hasilnya akan muncul Program Tahunan, dan kita tinggal 

print out: 

 

 

u. Kita klik menu PROMES, maka hasilnya akan muncul program semester dan langkah 

selanjutnya tinggal print out. 
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v. Kita klik menu PROBUL 1, maka hasilnya akan muncul program Bulanan semester 1 

dan langkah selanjutnya tinggal print out. ( langkah itu juga untuk PROBUL 2 untuk 

semester 2 ) 

 

 

w. Kita klik menu PROMING, maka hasilnya akan muncul program Mingguan dan langkah 

selanjutnya tinggal print out. 
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x. Program harian kita buat secara manual, karena pada dasarnya program harian 

merupakan satuan layanan yang akan kita berikan pada konseli. Dalam hal ini program 

harian merupakan pengambilan dari beberapa program mingguan dari kelas ( sasaran ) 

yang menjadi asuhan konselor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diisi secara manual 
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2. Langkah Membuat Satlan Dengan Pengolah Program Berbasis IKMS. 

 

a. Klik kanan My Computer dan pilih Ekplore. 

 

 

b. Cari folder Penyusunan Program Berbasis IKMS dan buka  file Satlan Mail. 

 

 

Klik kanan My Computer 

dan pilih Exklore 

Klik 2 kali untuk 

membuka 
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c. Muncul konfirmasi, kemudian klik Yes. 

 

 

d. Ada konfirmasi untuk mencari Data Sources. Kalau sudah seperti ini tinggal kita cari 

folder pengolah program yang sudah kita isi lembar SUSUN SATLANnya. 
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e. Kalau yang muncul adalah halaman seperti ini, maka kita klik pada Find Data Sources. 

 

 

 

f. Seleanjutnya akan muncul konfirmasi untuk mencari Data Sources yang akan kita 

mergerkan ke dalam Satlan. 

 

 

Klik untuk mencari folder 

yang berisi pengolah 

IKMS 
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g. Kita cari Data Sources dengan mencari folder Penyusunan Program Berbasis IKMS. 

 

 

 

 

h. Langkah selanjutnya kita cari folder Pengolah IKMS. 

 

 

Klik 2 kali untuk 

membuka dan cari file 

pengolah IKMS 
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i. Selanjutnya kita buka foldernya dan kita klik pada file Pengolah Program. 

 

 

 

j. Langkah selanjutnya kita cari Worksheet “Satlan$”, kemudian klik OK. 

 

 

 

Setelah ketemu klik 

Open 

Setelah ketemu klik 

Satlan$ kemudian OK 
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k. Setelah kita buka akan muncul halaman sebagai berikut. 

 

 

 

l. Langkah berikutnya adalah kita klik toolbar “Tools” kemudian kita sorot Letter and 

Mailing dan selanjutnya kita sorot Mail Merger. 
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m. Selanjutnya kita klik pada menu Next : Write your letter. 

 

 

 

m. Akan muncul tampilan berikut, dan selanjutnya kita klik Next : Preview your letter. 

 

 

 

Setelah muncul Task 

Pane, klik Next 

Setelah muncul tampilan 

ini , klik Next lagi 
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n. Selesai sudah kita merger Word dengan Excel, dan langkah berikutnya adalah tinggal 

pada menu “ Recipient : 1 sampai dengan 270, dan kita print sesuai dengan Satlan 

yang kita butuhkan. ( Apabila Satlannya kosong, menandakan bahwa di dalam 

penyusunan program materi tersebut tidak kita masukan dalam program ). 

 

 

o. Hasil akhirnya seperti terlihat dibawah ini. 

 

 

Setelah muncul Tampilan ini klik 

disini untuk melihat setiap halaman 

SATLAN, kemudian print. 
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p. Langkah selanjutnya tinggal kita print Satlan yang kita butuhkan denga cara klik Menu 

File, kemudian sorot Print dan Klik. Sebelumnya hendaknya kita sesuaikan page 

setupnya untuk menyesuaikan ukuran kertas. 

 

 

F. PENUTUP. 

 Demikian Buku pedoman ini kami susun, semoga bermanfaat bagi para konselor 

didalam melaksanakan pelayanan kepada para konseli asuhannya. Berikut berberapa 

informasi tambahan antara lain : 

1. Petunjuk ini menggunakan Microsoft Office 2003. Apabila menggunakan Office 2007, 

maka tata caranya hampir sama, hanya berbeda pada tampilan dan letak menunya 

saja. 

2. Apabila ada kesulitan didalam mengoperasikan, maka bisa kontak langsung lewat 

email maupun HP pada Andori dengan  alamat : 

Email : andori_bk@yahoo.co.id. 

HP : 081548151888 

Surat : Andori, Desa Klegen Rt 03 / Rw 02 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang    

52363. atau SMA Negeri 1 Pemalang Jl. Gatot Subroto Pemalang. 

Akhirnya kritik dan saran demi perbaikan sangat kami harapkan. 

Terima kasih. 

SELAMAT MENCOBA 

 

mailto:andori_bk@yahoo.co.id
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