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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Tindak lanjut ditetapkannya Kurikulum 2013 adalah implementasi di 

sekolah yang telah dimulai secara terbatas dan bertahap mulai tahun 

pelajaran 2013/2014. Guru sebagai ujung tombak suksesnya 

implementasi kurikulum perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam 

bentuk pelatihan. Pelatihan dalam rangka implementasi kurikulum untuk 

tahun 2014 akan diikuti oleh guru kelas I, kelas II. kelas IV, kelasV, kelas 

VII, kelas VII, kelas X, kelas XI dan guru bimbingan dan 

konseling/konselor. 

Guna mendukung pencapaian kompetensi peserta pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 untuk guru bimbingan dan konseling, Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) 

di bawah koordinasi Badan PSDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, mengembangkan materi pelatihan dalam bentuk modul 

yang akan digunakan oleh para peserta dalam mengikuti program 

pelatihan dimaksud. Modul pelatihan yang disusun berjumlah 4 (empat) 

modul, masing-masing 1 (satu) modul untuk setiap mata pelatihan, yang 

terdiri atas: 

 Modul 1 : Implementasi Kurikulum 2013 

 Modul 2 : Pengelolaan Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 

 Modul 3 :  Assesmen dan Penetapan Peminatan Peserta Didik dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

 Modul 4 :  Praktik Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

  Sebagaimana peruntukkannya, materi pelatihan yang didesain 

dalam bentuk modul tersebut, dimaksudkan agar dapat dipelajari secara 

mandiri oleh para peserta pelatihan. Beberapa karakteristik yang khas dari 

materi pelatihan berbentuk modul tersebut, yaitu: (1) lengkap (self-

contained), artinya, seluruh materi yang diperlukan peserta pelatihan 

untuk mencapai kompetensi dasar tersedia secara memadai;                  
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(2) dapat menjelaskan dirinya sendiri (self-explanatory), maksudnya, 

penjelasan dalam paket bahan pelatihan memungkinkan peserta untuk 

dapat mempelajari dan menguasai kompetensi secara mandiri; serta (3) 

mampu membelajarkan peserta pelatihan (self-instructional material), 

yakni sajian dalam paket bahan pembelajaran ditata sedemikian rupa 

sehingga dapat memicu peserta pelatihan untuk secara aktif melakukan 

interaksi belajar, bahkan menilai sendiri kemampuan belajar yang 

dicapainya. 

  Diharapkan dengan tersusunnya materi pelatihan ini dapat 

dijadikan referensi bagi peserta yang mengikuti program pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 untuk guru bimbingan dan konseling.  

  Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih 

dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada 

tim penyusun, baik para penulis, pengetik, tim editor, maupun tim penilai 

yang telah mencurahkan pemikiran, meluangkan waktu untuk bekerja 

keras secara kolaboratif dalam mewujudkan materi pelatihan ini. 

 Semoga apa yang telah kita hasilkan memiliki makna strategis dan 

mampu memberikan kontribusi dalam rangka implementasi kurikulum 

2013 di sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Wassalammuailaikum Wr. Wb. 

      

 Bogor, 15 Januari 2014 

 

 Kepala 
 PPPPTK Penjas dan BK, 

 

 

    

 Drs. Mansur Fauzi, M.Si. 
        NIP. 195812031979031001
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

  Perubahan kurikulum di sekolah berdampak pada aktivitas 

pendidik, termasuk guru bimbingan dan konseling atau konselor. Ada 

penekanan yang perlu mendapatkan perhatian secara proporsional yakni 

di dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi 

Kurikulum pada Bab VIII konsep dan strategi layanan bimbingan dan 

konseling. Disebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling adalah 

kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam menyusun 

rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan 

bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan 

bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut 

memanfaatkan hasil evaluasi. 

  Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana praktik Layanan format 

klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling 

perorangan. Dalam Layanan format klasikal, tekanan diberikan pada 

bagaimana mengajak peserta didik belajar melalui pengalamannya sendiri 

sehingga dalam pengambilan keputusan mereka menyadari bahwa itu 

adalah keputusannya sendiri, bukan keputusan pihak lain yang 

dipaksakan. Oleh karena itu diterapkan model experiential learning dalam 

Layanan format klasikal ini. Sedangkan dalam bimbingan kelompok dan 

konseling kelompok lebih diakomodasi peran kolaborasi diantara anggota 

kelompok untuk saling menguatkan keputusannya. Bagian konseling 

perorangan merupakan wadah bagi peserta didik yang masih mengalami 

berbagai persoalan dimana mereka tidak mampu menyelesaikannya 

sendiri. 

  Akhir dari semua jenis pelayanan ini adalah agar semua peserta 

didik mampu memilih dan mengambil keputusan secara bijak. Tentu 

semua itu akan dapat berjalan dengan baik jika semua guru BK/Konselor 

secara serius mampu melaksanakan. 
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B. Deskripsi Singkat 

Secara umum materi yang tersaji dalam modul ini adalah: 

1. Layanan format klasikal yaitu    format    kegiatan    bimbingan dan 

konseling yang    melayani    sejumlah peserta didik dalam satu  

kelas rombongan belajar. 

2. Layanan bimbingan kelompok yaitu kegiatan  bimbingan dan 

konseling yang  melayani  sejumlah peserta didik melalui suasana 

dinamika kelompok 

3. Layanan konseling kelompok kegiatan  bimbingan dan 

konselingyang  melayani  sejumlah peserta didik melalui suasana 

dinamika kelompok 

4. Layanan konseling perorangan kegiatan  bimbingan dan konseling 

yang melayani peserta didik secara perorangan 

5. Layanan Format Kolaboratif Non Klasikal yang dimaksud layanan 

ini adalah selain layanan BK untuk melayani peserta didik melalui 

pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan 

kemudahan  

C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran modul ini agar para peserta 

pelatihan terampil melakukan pelayanan bimbingan dan konseling layanan 

bentuk klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling 

kelompok, dan layanan konseling perorangan tentang pelayanan 

peminatan peserta didik. 

D. Indikator Keberhasilan 

Setelah kegiatan pelatihan praktik pelayanan BK dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 diikuti, maka diharapkan: 

1. Tersusunnya rencana pelaksanaan layanan format klasikal  

2. Tersusunnya rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok  

3. Tersusunnya rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. 



 

3 
 

SMP/MTs | Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor 

4. Tersusunnya rencana pelaksanaan layanan konseling perorangan  

5. Tersusunnya rencana pelaksanaan layanan format kolaboratif non 

klasikal 

6. Terlaksananya praktik layanan format klasikal  

7. Terlaksananya praktik layanan bimbingan kelompok  

8. Terlaksananya praktik layanan bimbingan kelompok  

9. Terlaksananya praktik layanan konseling perorangan  

10. Terlaksananya praktik layanan format koraboratif non klasikal 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok. 

1. Materi Pokok. 

 Materi pokok dalam pelatihan ini adalah Praktik Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling (BK) dalam Implementasi Kurikulum 2013. 

2. Sub. Materi Pokok 

a. Praktik layanan bentuk klasikal tentang pelayanan peminatan 

peserta didik 

b. Praktik layanan bimbingan kelompok tentang peminatan peserta 

didik 

c. Praktik layanan konseling kelompok tentang peminatan peserta 

didik 

d. Praktik layanan konseling perorangan tentang peminatan peserta 

didik 

F. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Sebelum melakukan simulasi/praktik pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013, terlebih dahulu 

membaca terlebih dahulu masing-masing uraian materinya. 

2. Diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah setiap tugas layanan yang 

akan dipraktekan. 

3. Kerjakan semua tugas dalam kelompok-kelompok kecil. 

4. Praktikan semua tugas layanan yang adaa dalam modul ini. 

5. Buat evaluasi dari hasil kegiatan layanan yang telah dipraktikan. 
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BAB II 

LAYANAN FORMAT KLASIKAL  

  Yang dimaksud layanan format klasikal  dalam Permendikbud 81A 

Tahun 2013 yaitu  kegiatan  bimbingan dan konseling yang melayani    

sejumlah peserta didik dalam satu  kelas rombongan belajar. 

A. Kompetensi  

 Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, peserta pelatihan terampil 

mempraktikan pelayanan BK format klasikal.  

B. Uraian Materi 

1.  Hakekat  Layanan Format Klasikal  

  Layanan format klasikal merupakan layanan yang berfungsi 

pencegahan, pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan sebagai 

upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif tanpa 

mengenal perbedaan gender, ras, atau agama mulai taman kanak-kanak 

sampai tingkat kelas dua belas Sekolah Menengah (K-12) disajikan 

melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam 

bidang pribadi,  sosial, belajar, dan karir  peserta didik. Kegiatan layanan 

format klasikal bertujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh peserta 

didik atau klien  melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur agar 

klien memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya 

(pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), mampu 

mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab 

atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan 

lingkungannya,  mampu memenuhi kebutuhan dan menangani 

masalahnya, dan mampu mengembangkan diri secara tumbuh  dan 

produktif. Layanan format klasikal memiliki nilai efisiensi dalam kaitan 

antara jumlah peserta didik atau klien yang dilayani dengan Guru BK atau 

Konselor serta layanannya yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan 

pengembangan.  
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2.  Tujuan  dan Manfaat Layanan Format Klasikal 

  Layanan format klasikal sebagai salah satu pelayanan bimbingan 

dan konseling memiliki tujuan untuk mengantarkan aktivitas-aktivitas 

pelayanan yang mengembangkan potensi peserta didik atau mencapai 

tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, 

intelektual, sosial dan moral spiritual), sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan. Pengertian pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

  Dalam konteks peminatan, secara spesifik pelayanan bimbingan 

dan konseling mempunyai tujuan agar peserta didik dapat: 1) 

merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta 

kehidupannya di masa yang akan datang; 2) mengembangkan seluruh 

potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; 3) 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat 

serta lingkungan kerjanya; 4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang 

dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, 

masyarakat, maupun lingkungan kerja. Materi layanan format klasikal 

yang dikembangkan dalam bidang belajar peserta didik bertujuan sebagai 

berikut: 1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 2) perkembangan 

karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang, 3) 

mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara 

optimal, 4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan 5) 

menyelesaikan permasalahan dalam belajar untuk mencapai kesuksesan 

dalam mencapai tujuan belajar. Materi layanan format klasikal yang 

dikembangkan dalam bidang pribadi dan sosial bertujuan membantu 

pencapaian kemandirian  individu yang meliputi antara lain: self-esteem, 
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motivasi berprestasi, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan 

pemecahan masalah, perilaku bertanggung jawab,  keterampilan 

hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, kesadaran akan keragaman 

budaya, pemahaman fungsi agama bagi kehidupan, kasus-kasus 

kriminalitas, bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan dampak 

pergaulan bebas. Materi layanan format klasikal yang dikembangkan 

dalam bidang karir meliputi   pemantapan pilihan program studi, 

keterampilan kerja profesional, kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-

rohaniah) dalam menghadapi pekerjaan, perkembangan dunia kerja, iklim 

kehidupan dunia kerja, cara melamar pekerjaan. “Bimbingan klasikal 

membantu tercapainya kemandirian peserta didik, perkembangan yang 

optimal aspek-aspek perkembangan dan tercapainya kesuksesan belajar, 

kematangan atau kedewasaan diri, penyesuaian diri, dan sukses karir 

dimasa depannya”.  

  Layanan klasikal disajikan oleh Guru BK atau Konselor dengan 

menggunakan berbagai teknik layanan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Manfaat layanan klasikal antara lain sebagai wadah atau media: 

a. Terjalinnya hubungan emosional dan kondusif antara Guru BK  atau 

Konselor dengan peserta didik/klien.  

b. Terjadinya komunikasi langsung  antara Guru BK atau Konselor 

dengan peserta didik/klien yang memberikan kesempatan bagi 

peserta didik/ klien dapat menyampaikan permasalahan kelas/pribadi  

di kelas,  

c. Terjadinya tatap muka, dialog dan  observasi Guru BK  atau Konselor 

terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar  di kelas, 

d. Terbahsanya berbagai materi yang mendorong pengembangan 

kemampuan diri dan kemampuan pengendalian peserta didik. 

e. Pengembangan pikiran, perasaan, sikap dan kehendak, tindakan dan 

tanggung jawab peserta didik/klien sebagai upaya pencegahan, 

penyembuhan, perbaikan, pemeliharan, dan pengembangan 

kemampuan partisipasi mereka 
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3.  Proses Menyusun Materi  Layanan Format Klasikal  

  Layanan klasikal bukanlah kegiatan mengajar atau menyampaikan 

materi pelajaran sebagaimana matapelajaran yang dirancang dalam 

kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan merancang suatu aktivitas 

yang dapat menumbuhkan kompetensi kemandirian untuk mencapai 

perkembangan yang optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan 

karir. Ruang lingkup materi untuk mengembangakan kompetensi dalam 

bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir  dapat diturunkan  berdasarkan 

standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD), asumsi teori 

tugas perkembangan (kondisi ideal berdasarkan tugas perkembangan) 

dan kebutuhan individu yang diyakini mempunyai arti penting bagi 

perkembangan peserta didik, hasil amatan langsung Guru BK, serta 

materi yang didasarkan pada kebijakan sekolah/ pemerintah yang harus 

diberikan kepada peserta didik/klien. Selain itu, materi layanan format 

klasikal dapat disesuaikan  tujuan pendidikan nasional, falsafah negara 

dan agama.  

  Materi yang diberikan diharapkan dapat mengubah dan 

meningkatkan pola pikir, wawasan, sikap, dan keterampilan serta  perilaku 

yang baru untuk meningkatkan dan mencapai kesuksesan dalam hidup 

dimasa yang akan datang.   

4.  Strategi Layanan Format Klasikal 

  Layanan format klasikal diberikan di kelas dengan materi yang 

dipersiapkan melalui rancangan pelaksanaan layanan BK (RPL) dan 

memperhatikan aktivitas agar terjadi interaksi yang membimbing antara 

Guru BK atau Konselor dengan peserta didik/klien dan proses belajar 

antar klien. Pendekatan pokok yang perlu diterapkan dalam layanan 

format klasikal adalah experiential learning yang bersifat transformasional. 

Pendekatan ini pada intinya adalah belajar berdasarkan pengalaman atau 

tindakan, bukan berpikir tentangkonsep-konsep abstrak. Pengalaman 

dihadirkan melalui pertemuan langsung dengan fenomena yang sedang 
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dipelajari dan atau menggunakan peristiwa metaphora melalui simulasi 

dan permainan. Strategi ini memanfaatkan pengalaman aktual dengan 

kejadian-kejadian hidup nyata untuk memvalidasi teori atau konsep. Ide 

tidak bisa dipisahkan dari pengalaman, mereka harus terhubung 

kehidupan peserta didik agar belajar yang sesungguhnya dapat terjadi. 

Oleh karena itu dalam menyampaikan peta kebutuhan peserta didik 

sebagai hasil dari asesmen   harus melibatkan peran langsung peserta 

didik. Data tidak disampaikan secara otoriter namun peserta didik 

dilibatkan dalam penyadaran akan data dirinya.  

5.  Langkah-Langkah Layanan Format Klasikal 

  Pemberian layanan format klasikal dilakukan oleh Guru BK atau 

Konselor meliputi  materi bimbingan pribadi,  sosial, belajar, dan karir. Isi 

materi sajian berupa informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik atau klien dan pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana 

yang dituangkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yaitu 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

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. Di samping itu perlu diperhatikan tentang falsafah 

negara yaitu Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur 

dalam sila-sila Pancasila serta agama.   

  Pertama, Guru BK atau konselor dapat memberikan layanan format 

klasikal sesuai dengan tuntutan pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Dalam  proses perencanaan dan pelaksanaan layanan format klasikal 

dapat dilakukan dalam lima langkah, yaitu menentukan tujuan, melakukan 

penilaian awal, membuat program yang obyektif dan konkret, membuat 

desain aktivitas pembelajaran, dan melakukan penilaian serta tindak 

lanjut. Layanan format klasikal dapat dilakukan oleh Guru BK atau 

konselor yang mampu dan bertanggung jawab untuk memimpin, 
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membangun, mengorganisir pemberian bimbingan di kelas. Dalam kaitan 

ini, Guru BK atau konselor harus mampu memahami situasi dan topik 

serta sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kedua, Guru BK atau 

konselor sekolah hendaknya melakukan kolaborasi dengan guru ketika 

membangun, mengorganisir, dan menunjukkan layanan format klasikal. 

Ketiga, Guru BK atau konselor sekolah dapat bersama dengan guru untuk 

merancang dan membuat materi layanan format klasikal dalam kurikulum 

regular yang dilakukan di sekolah.  

  Format layanan klasikal terbagi dalam tiga bagian yaitu permulaan, 

pertengahan, dan akhir, atau pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap 

permulaan peserta didik melakukan review terhadap tujuannya, mencatat 

perkembangan dirinya, memonitor perkembangan dan dikaitkan dengan 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada tahap 

pertengahan peserta didik belajar keterampilan dan strategi baru yang 

bermanfaat dalam kehidupannya. Pada tahap akhir layanan format 

klasikal konselor harus mampu mengajak peserta didik untuk melakukan 

refleksi berbagi pengetahuan dalam membuat desain atas tujuan yang 

diinginkan.  Pelaksanaan layanan format klasikal berpusat pada peserta 

didik  dan tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi dan kekonsistenan 

Guru BK atau konselor dalam mengatur waktu dan jadwal dalam 

keseluruhan kegiatan.  

  Beberapa langkah pemberian layanan format klasikal yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut. 

a. Melakukan pemahaman peserta didik dan menemukan 

kecenderungan kebutuhan layanan.  

b. Memilih metode dan teknik yang sesuai untuk pemberian  layanan 

format klasikal berdasarkan materi layanan. Strategi yang dipilih 

sebaiknya layanan berpusat pada peserta didik aktif belajar 

menemukan pengalaman belajar.  

c. Menyusun atau mempersiapkan materi layanan format klasikal sesuai 

hasil pemahaman kebutuhan peserta didik. Materi layanan bimbingan 

klasikal hendaknya memperhatikan tujuan bimbingan dan konseling 

dan tujuan pendidikan nasional. 



 

10 
 

SMP/MTs | Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor 

d. Memilih sistematika  penyusunan materi yang mencerminkan adanya 

kesiapan layanan format klasikal dan persiapan diketahui oleh 

Koordinator Bimbingan dan Konseling   dan atau Kepala Sekolah.  

e. Mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian  layanan 

format klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. 

f. Melakukan evaluasi pemberian layanan format klasikal perlu dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana proses, tepat tidaknya layanan yang 

diberikan dan perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat 

ketercapaian tugas-tugas perkembangan.  

g. Tindak lanjut dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan 

format klasikal. Kegiatan tindak lanjut senantiasa mendasarkan pada 

hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 

6.  Peran Guru BK atau Konselor Dalam Layanan Format Klasikal 

  Guru BK atau konselor bertanggung jawab penuh dalam 

(membangun atau melaksanakan), memanage (mengatur atau mengelola) 

dan memimpin proses layanan yang diberikan kepada seluruh peserta 

didik. Di samping itu, dapat bekerjasama dengan guru mata pelajaran 

ketika membangun atau melaksanakan, mengatur atau mengelola dan 

memimpin kegiatan. Bentuk kerjasama dipandang lebih efektif, sebab 

guru mata pelajaran  diasumsikan telah memiliki kedekatan dan 

keterampilan dalam mengelola kelas. Untuk dapat memainkan peran 

secara optimal, maka Guru BK atau konselor hendaknya memiliki 

pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpuji, ketrampilan teknik 

layanan yang memadai, dan performance yang menarik.  

  Berpengetahuan luas dimaksudkan untuk memberikan kepuasan 

peserta didik dalam memberikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan 

yang disampaikan oleh peserta didik, namun di samping itu hendaknya 

dimiliki  penguasaan dan pemahaman secara mendalam tentang apa 

yang akan diberikan kepada peserta didik secara tatap muka di kelas. Ciri 

kualitas pribadi  konselor yang efektif adalah perhatian yang sungguh-
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sungguh terhadap kesejahteraan orang lain, kemampuan dan kehendak 

untuk berada dalam kegembiraan dan kesejahteraan klien, pengenalan 

dan penerimaan terhadap kekuatan dan vitalitas seseorang, menemukan 

gaya konselingnya sendiri, kesediaan untuk mengambil resiko, 

menghormati  dan menghargai diri, perasaan untuk dibutuhkan orang lain, 

bertindak sebagai model klien, beresiko terhadap kesalahan yang 

diperbuat dan mengakui kesalahannya, berorientasi pada pertumbuhan, 

dan memiliki rasa humor. Kualitas konselor meliputi : pengetahuan 

tentang diri sendiri, kecakapan, kejujuran, kekuatan, kehangatan, 

pendengar yang aktif,  kesabaran, kepekaan, kebebasan dan kesadaran 

holistik.  

  Di samping itu, kepribadian konselor yang diharapkan adalah 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (beragama), sehat 

jasmani dan rohani, sebagai teladan dalam kehidupan, dipercaya, 

berpengetahuan luas, peka, bijaksana, teliti, dapat memahami klien, dapat 

memahami perbedaan individu, mengutamakan klien, cerdas, jujur, 

ramah, mudah bergaul, bersedia mengakui kesalahannya, terbuka untuk 

perubahan positif dan maju, bertanggung jawab, sungguh-sungguh, sabar 

dan ikhlas. Selain itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor mampu 

menyusun persiapan, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, 

aman, dan nyaman dalam kelas sehingga semua peserta didik, mampu 

memberikan arah yang jelas dan tujuan serta manfaat  belajar bagi 

peserta didik atau klien dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), mampu menjadi fasilitator dalam kelancaran proses 

belajar, mampu memberikan informasi yang mutakhir sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan perkembangan IPTEK, mampu memilih dan 

menerapan metode dan teknik yang tepat dan menyenangkan bagi 

peserta didik, memberikan umpan balik secara tepat, menunjukan 

penampilan diri yang rapi, bersih, suci, sederhana, mampu melakukan 

evaluasi dan memberikan tindak lanjut.  
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  Layanan format klasikal tidak hanya terbatas pada penyampaian 

satu atau dua permasalahan, akan tetapi juga mencakup berbagai 

permasalahan yang ada atau muncul di sekolah. Untuk dapat 

melaksanakan layanan format klasikal yang baik, Guru BK atau Konselor 

hendaknya menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang 

dapat membangun terjadi interaksi psychopedagodik. Hal ini dimaksudkan 

dapat terbangunnya komunikasi yang harmonis dan mempunyai arti 

penting bagi tercapainya perkembangan peserta didik yang optimal. 

Pelaksanaan layanan format klasikal dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan pencapaian tujuan 

pendidikan nasional serta antisipasi perkembangan IPTEK.  

  Dalam interaksi dengan peserta didik, Guru BK atau konselor 

hendaknya menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang 

meliputi: 1) menghargai peserta didik, 2) menciptakan suasana hangat, 3) 

bersikap empatik kepada peserta didik, 4) bersikap terbuka terhadap 

peserta didik, 5) mengakui bahwa peserta didik berpotensi, 6) mengakui 

bahwa peserta didik itu unik dan dinamis, 7) tidak membanding-

bandingkan peserta didik, 8) tidak mudah mengkualifikasi peserta didik. 

Materi layanan format klasikal tentang motivasi belajar yang disusun atas 

dasar hasil pemahaman terhadap diri peserta didik, memperhatikan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 yang disajikan dengan memperhatikan metode 

penyampaian informasi dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, 

diharapkan memiliki pengaruhi positif terhadap perkembangan/ perubahan 

motivasi belajar peserta didik. 

C. Menyusun Rencana, Praktik, menilai, dan Tindak Lanjut Layanan 

Format Klasikal  

  Pelayanan peminatan peserta didik yang berupa pemberian 

informasi yang berkaitan pemilihan dan penetapan peminatan dan 

pendampingan serta pengembangan dapat digunakan strategi layanan 

format klasikal dengan tahapan yang harus dilakukan meliputi menyusun 

rencana, melaksanakan dan mengevaluasi serta tidak lanjut. 
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1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan Format Klasikal 

  Rancangan disusun menggunakan format yang mudah 

dilaksanakan, materi dipilih berdasarkan (hasil pengamatan Guru BK, 

analisis kebutuhan peserta didik menggunakan instrument tertentu, 

asumsi teori yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

peserta didik, kebijakan sekolah/pemerintah yang harus diberikan kepada 

peserta didik), metode layanan berpusat pada peserta didik aktif 

menemukan pengalaman belajar, dan evaluasi proses dan hasil. 

Sistematika format  Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal 

(RPLBK) sebagaimana terlampir (Lampiran 4.1A). Hal-hal yang harus 

ada di dalam format Rencana Pelaksanaan Layanan minimal memuat (1) 

adanya tujuan yang akan dicapai, (2) materi yang akan diberikan, (3) 

langkah-langkah kegiatan, (4) adanya sumber bahan dan alat yang akan 

digunakan, srta penilaian. 

2. Melaksanakan Layanan  Format Klasikal 

  Rencana Pelaksanaan Layanan format klasikal yang telah Saudara 

susun laksanakan secara simulasi tersupervisi secara bergantian dalam  

kelompok kecil (±10 orang). Mintalah salahsatu anggota secara bergantian 

untuk jadi pengamat praktik dengan menggunakan format peer assesment 

(lampiran 4.1C) untuk refleksi.  

3. Mengevaluasi dan Tindak Lanjut 

  Keberhasilan layanan layanan format klasikal dapat diketahui 

melalui penguasaan materi yang telah diberikan kepada peserta didik, 

terjadi proses perubahan sikap dan pengetahuan pada diri peserta didik. 

Untuk itu, perlu diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 

diberikan dan harapan yang perlu dilakukan oleh peserta didik. 

D. Rangkuman 

 Layanan format klasikal merupakan layanan yang berfungsi 

pencegahan, pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan sebagai 

upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif. 
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  Layanan format klasikal bukanlah kegiatan mengajar atau 

menyampaikan materi pelajaran sebagaimana matapelajaran yang 

dirancang dalam kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan merancang 

suatu aktivitas yang dapat menumbuhkan kompetensi kemandirian untuk 

mencapai perkembangan yang optimal dalam bidang pribadi, sosial, 

belajar, dan karir. Ruang lingkup materi untuk mengembangakan 

kompetensi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

  Pemberian layanan format klasikal dilakukan oleh Guru BK atau 

Konselor meliputi  materi bimbingan pribadi,  sosial, belajar, dan karir. Isi 

materi sajian berupa informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik atau klien dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

E. Evaluasi  

1. Menentukan tujuan, melakukan penilaian awal, membuat program 

yang obyektif dan konkret, membuat desain aktivitas instruksional, dan 

melakukan evaluasi merupakan kegiatan dari layanan format klasikal 

bagian … 

A. Perencanaan 

B. Pelaksanaan 

C. Penilaian 

D. Tindak lanjut  

2. Konselor harus mampu mengajak peserta didik untuk melakukan 

refleksi berbagai pengetahuan dalam membuat desain atas tujuan 

yang diinginkan. 

A. Tahap awal layanan klasikal 

B. Tahap pertengahan layanan klasikal 

C. Tahap akhir layanan klasikal 

D. Tahap penilaian layanan klasikal 

3. Kegiatan tindak lanjut senantiasa mendasarkan pada … 

A. Hasil perencanaan 

B. Hasil pelaksanaan 

C. Hasil evaluasi 

D. Hasil tindak lanjut 
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BAB III 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 Layanan Bimbingan Kelompok    yaitu    layanan bimbingan dan 

konseling  yang membantu peserta didik dalam  pengembangan pribadi,  

kemampuan  hubungan  sosial,  kegiatan belajar, karir/jabatan, dan  

pengambilan  keputusan,  serta  melakukan kegiatan tertentu sesuai 

dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

A. Kompetensi  

  Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini peserta pelatihan terampil 

mempraktikan layanan bimbingan kelompok. 

B. Uraian Materi 

1. Hakekat  Bimbingan Kelompok 

  Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana 

pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan  

diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu 

anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama 

(Mungin Eddy Wibowo, 2005:17). 

  Bimbingan kelompok melibatkan beberapa orang yang bertemu 

dalam kelompok dimana setiap orang mendiskusikan sebuah topik 

bahasan baik yang disediakan oleh guru BK (topik tugas) maupun yang 

berasal dari anggota kelompok (topik bebas). Ini merupakan cara yang 

efektif dalam merespon berbagai kebutuhan siswa di samping yang 

dilakukan dalam seting kelas. Maksud program ini untuk memenuhi 

kebutuhan perkembangannya dan untuk menerapkan program-program 

pemahaman dan pencegahan dari suatu topik yang dibahas. 

  Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan khusus anggota dan memberi kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk mengembangkan dan mengeksplorasi tujuan-tujuan serta 

meningkatkan perubahan-perubahan positif dalam suasana yang saling 

berbagi dan saling mendengarkan. Diakui bahwa bimbingan kelompok 
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merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mendukung dan membantu 

siswa dalam mencegah timbulnya masalah dan memecahkan masalah-

masalah di bidang perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier. 

2. Tujuan Bimbingan Kelompok 

  Bimbingan kelompok bertujuan untuk memberi informasi dan data 

untuk mempermudah pembuatan keputusan dan tingkah laku. Gazda 

menyatakan bahwa bimbingan kelompok diorganisasi untuk mencegah 

perkembangan masalah, yang isi utamanya meliputi informasi pendidikan, 

pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam 

pelajaran. Informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok terutama 

dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri 

dan pemahaman mengenai orang lain, sedangkan perubahan sikap 

merupakan tujuan yang tidak langsung (Mungin Eddy Wibowo, 2005:17). 

  Tujuan pelayanan bimbingan kelompok secara umum ialah agar 

peserta didik dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 

perkembangan karier serta kehidupannya di masa yang akan datang; (2) 

mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal 

mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, 

lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan 

lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. 

  Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus 

mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami potensi, 

kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, (2) mengenal dan 

memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, (3) 

mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana 

pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-

kesulitan sendiri (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan 

dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) 

menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan 

(7) mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara 

optimal.   
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  Secara khusus dalam bimbingan kelompok, bertujuan untuk 

membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas 

perkembangannya yang meliputi aspek perkembangan pribadi-sosial, 

belajar (akademik), dan karier. 

Tujuan Perkembangan karier yang terkait peminatan  

a. Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang 

terkait dengan pekerjaan. 

b. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karier yang 

menunjang kematangan kompetensi karier. 

c. Memiliki sikap positif  terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja 

dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal 

bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama.  

d. Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai 

pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang 

pekerjaan yang menjadi citra-cita kariernya masa depan. 

e. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karier, dengan cara 

mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang dituntut, 

lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan 

kesejahteraan kerja. 

f. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang 

kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang 

sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial 

ekonomi. 

g. Dapat membentuk pola-pola karier, yaitu kecenderungan arah karier. 

Apabila seorang peserta didik bercita-cita menjadi seorang guru, maka 

dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan 

yang relevan dengan karier keguruan tersebut. 
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h. Mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. Keberhasilan atau 

kenyamanan dalam suatu karier amat dipengaruhi oleh kemampuan 

dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu 

memahami kemampuan dan minatnya, dalam bidang pekerjaan apa 

dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut.     

i. Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan 

karier. 

3. Topik-Topik dan Pihak Yang Mendukung Bimbingan Kelompok 

  Topik-Topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok bersifat 

“umum”, yaitu topik yang tidak terdapat hubungan  khusus tertentu atau di 

luar masing-masing anggota pribadi anggota kelompok. Pembahasan 

topik-topik atau masalah-masalah umum secara luas dan mendalam 

bermanfaat bagi anggota kelompok untuk pemahaman, pengembangan 

pribadi, pencegahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan topik 

atau masalah yang dibahas. Topik atau masalah yang dibahas dalam  

kelompok dapat berasal dari pemimpin kelompok (topik tugas), dan topik 

atau masalah dapat berasal dari anggota kelompok (topik bebas). 

  Topik tugas adalah topk atau pokok bahasan yang datangnya dari 

pemimpin kelompok (PK) dan ditugaskan kepada anggota kelompok untuk 

membahasnya. Sedangkan topik bebas adalah topik atau pokok bahasan 

yang datangnya atau dikemukakan secara bebas oleh para anggota 

kelompok. Satu persatu anggota kelompok mengemukanan topic secara 

bebas, kemudian dipilih mana yang akan dibahas pertama, kedua dan 

seterusnya.. 

  Topik-topik di SMP, antara lain kemampuan dan kondisi pribadi, 

kemampuan dan kondisi hubungan sosial, kemampuan, kegiatan dan 

hasil belajar, dan pengembangan karir. 

Topik tentang kemampuan dan kondisi pribadi, seperti: 

 Potensi diri 

 Kiat menyalurkan bakat, minat, kegemaran, hobi 
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 Kebiasaan sehari-hari di rumah, kegiatan rutin, membantu orang tua, 

belajar 

 Sikap terhadap narkoba, KKN, pembunuhan, perkosaan, perang 

 Sikap terhadap bencana alam, kecelakaan, HAM, kemiskinan, anak 

terlantar 

 Perbedaan individu 

Topik tentang kemampuan dan kondisi hubungan sosial, seperti: 

 Hubungan muda-mudi 

 Suasana hubungan di sekolah: antarsiswa, guru-siswa, antarpersonil 

sekolah lainnya 

 Peristiwa sosial di masyarakat: demo brutal, bentrok antarwarga 

 Peranan RT/RW 

 Toleransi, solidaritas 

Topik tentang kemampuan, kegiatan dan hasil belajar, seperti: 

 Kiat-kiat belajar, belajar sendiri, belajar kelompok 

 Sikap terhadap mata pelajaran, tugas/PR, suasana belajar di sekolah, 

perpustakaan, laboratorium 

 Sikap terhadap hasil ulangan, ujian 

 Masalah menyontek dalam ulangan/ujian 

 Pemanfaatan buku pelajaran 

Topik tentang pengembangan karir, seperti: 

 Hidup adalah untuk bekerja 

 Masa depan kita; masalah pengangguran; lowongan pekerjaan; PHK 

 Memilih pekerjaan; memilih pendidikan lanjutan 

 Masalah TKI/TKW 

  Pelayanan bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu semua 

anggota kelompok agar memperoleh perkembangan yang normal, 

memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar 

hidupnya, atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka 

dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan 
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pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu peserta 

didik 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 menangani atau memenuhi kebutuhan 

dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka 

mencapai tujuan hidupnya. 

  Peranan anggota kelompok dalam bimbingan kelompok, yaitu aktif 

membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil 

pembahasannya itu berguna bagi para anggota kelompok : (a) 

berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, (b) menyumbang bagi 

pembahasan masalah, dan (c) menyerap berbagai informasi untuk diri 

sendiri. Suasana interaksi multiarah, mendalam dengan melibatkan aspek 

kognitif. Sifat pembicaraan umum, tidak rahasia, dan kegiatan 

berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman masalah 

atau topik (Mungin Eddy Wibowo, 2005:18). 

Fokus pengembangan  

  Untuk mencapai tujuan dalam bimbingan kelompok sesuai topik 

yang dibahas, fokus perilaku yang dikembangkan  menyangkut aspek-

aspek pribadi, sosial, belajar dan karier. Semua ini berkaitan erat dengan 

upaya membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. Materi pelayanan dirumuskan dan dikemas atas dasar  

standar kompetensi yang telah ditentukan, antara lain mencakup 

pengembangan:(1) self-esteem, (2) motivasi berprestasi, (3) keterampilan 

pengambilan keputusan, (4) keterampilan pemecahan masalah, (5) 

keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (6) penyadaran 

keragaman budaya,  dan (7) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang 

terkait dengan perkembangan karier (terutama di tingkat SLTP) mencakup 

pengembangan: (1) fungsi agama bagi kehidupan, (2) pemantapan pilihan 

program studi, (3) keterampilan kerja profesional, (4) kesiapan pribadi 
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(fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam menghadapi pekerjaan, (5) 

perkembangan dunia kerja, (6) iklim kehidupan dunia kerja, (7) cara 

melamar pekerjaan, (8) kasus-kasus kriminalitas, (9) bahayanya 

perkelahian masal (tawuran), dan (10) dampak pergaulan bebas. 

  Kebutuhan yang semakin meningkat dari anak-anak dan harapan 

masyarakat saat ini berada di pundak sistem pendidikan kita. Pendidik 

dan orang tua ditantang untuk mendidik semua siswa pada tingkat 

prestasi yang lebih tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar yang berdaya 

saing internasional, berbasis teknologi. Namun demikian banyak faktor 

sosial dan lainnya yang menyebabkan beberapa anak-anak kita datang ke 

sekolah dilengkapi dengan kondisi kurang sehat secara emosional, fisik, 

dan/atau sosial untuk belajar. Sekolah harus menanggapi dengan 

menyediakan dukungan bagi semua siswa untuk belajar efektif. Sebagai 

pendidik kita harus terus mencari “keadilan” bagi siswa melalui program 

pendidikan yang berkualitas dalam segala aspek. Panduan bimbingan 

kelompok ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan program bimbingan 

dan konseling berbasis standar yang cocok di Indonesia  yang berkualitas 

yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk 

menerima bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling 

berbasis standar ini memainkan peran penting dalam membantu guru dan 

staf sekolah lain dalam mengintegrasikan tujuan bimbingan dengan tujuan 

pembelajaran lainnya.  

  Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berkualitas tinggi 

memanfaatkan berbagai kalangan yang terlibat dalam program ini. Mereka 

yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling adalah orangtua, 

siswa,  guru, kepala sekolah dan staf lainnya.  

a. Orang tua harus memiliki pemahaman yang lengkap mengenai 

program bimbingan dan konseling berbasis standar yang ada di 

sekolah anak mereka. Mereka dapat mengakses layanan bimbingan 

dan konseling dalam rangka untuk peningkatan keterlibatan mereka 

dalam pendidikan anak-anak, perencanaan pendidikan dan karier 

mereka. 
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b. Siswa diharapkan mengalami peningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam pengambilan keputusan, penetapan tujuan, 

perencanaan, pemecahan masalah, berkomunikasi interpersonal 

secara efektif, dan memiliki efektivitas lintas-budaya. Semua siswa 

akan memiliki akses/kesempatan ke konselor untuk memperoleh 

bantuan akan masalah pribadi-sosial, serta perencanaan akademik 

dan karier mereka. 

c. Guru berkolaborasi dengan konselor untuk meningkatkan 

perkembangan kognitif dan afektif siswa dan diharapkan memiliki 

pemahaman yang lebih lengkap tentang program bimbingan dan 

konseling. 

d. Kepala Sekolah dan Staf lainnya memiliki pemahaman yang lebih 

lengkap dari program bimbingan dan konseling, sebagai dasar untuk 

menentukan staf dan alokasi pendanaan, serta sarana untuk 

mengevaluasi program dan menyebar-luaskan program untuk 

masyarakat. 

e. Komite Sekolah/Dewan Pendidikan memiliki pemahaman yang lebih 

lengkap tentang program bimbingan dan konseling berbasis standar 

sehingga mendapatkan argumentasi yang lebih pasti memasukkan 

komponen bimbingan dan konseling dalam sistem sekolah. 

  Konselor memiliki tanggung jawab yang jelas, menghapus fungsi 

non-bimbingan, dan lebih berkonsentrasi untuk memberikan bimbingan 

dan konseling melalui program yang seimbang untuk semua siswa. 

Program bimbingan dan konseling sangat penting untuk pencapaian 

keunggulan dalam pendidikan untuk semua siswa. Program Bimbingan 

dan Konseling merupakan bagian integral dari keseluruhan program 

pendidikan masing-masing sekolah. Dalam rangka menjaga hari-hari 

akademik efektif, perencanaan tim diperlukan ketika memberikan 

bimbingan dan konseling. Fokus kerja konselor yang utama adalah untuk 

memfasitasi pembelajaran dengan menghilangkan hambatan belajar 
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siswa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh guru 

bimbingan dan konseling atau konselor sekolah bersertifikat dengan 

dukungan para guru kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, siswa, 

dan orang tua secara kolaboratif. 

4. Tahapan  Layanan  Bimbingan Kelompok 

  Pada umumnya ada lima tahap perkembangan, yaitu tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap  kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

Tahap-tahap ini merupakan suatu kesatuan dalam seluruh kegiatan 

kelompok. 

 Pada umumnya ada empat tahap kegiatan, yaitu tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap  kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

a. Tahap I : Permulaaan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok: 

1) Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasih 

2) Berdoa 

3) memperkenalkan diri secara terbuka, menjelaskan peranannya 

sebagai pemimpin kelompok, dan sebagainya 

4) Menjelaskan pengertian bimbingan kelompok  

5) Menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui bimbingan 

kelompok  

6) Menjelaskan cara-cara pelaksanaan yang hendak dilalui mencapai 

tujuan itu 

7) Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok  

a) Kesukarelaan  

b) Keterbukaan  

c) Kegiatan  

d) Kenormatifan  

e) Kerahasiaan 

file:///E:/BK%202015/Janji%20Konseling.ppt
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8) Menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung 

unsur-unsur penghormatan kepada orang lain (dalam hal ini 

anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan dan empati 

9) Perkenalan dilanjutkan rangkaian nama  

b. Tahap II : Peralihan 

1) Menjelaskan kembali kegiatan kelompok  

2) Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut  

3) Mengenali suasana apabila angota secara keseluruhan/sebagian 

belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi 

suasana tersebut  

4) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Kalau perlu 

kembali kebeberapa aspek tahap permulaan 

c. Tahap III: Kegiatan 

1) Pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan yang telah 

dipersiapkan  (topik tugas) 

2) Menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok  

3) Tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok  

4) Pembahasan topik tersebut secara tuntas,gunakan rumus 5W+1H 

5) Selingan 

6) Menegaskan komitmen para anggota kelompok (apa yang segera 

dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dilakukan) 

d. Tahap IV: Pengakhiran 

1) Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri  

2) Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan 

yang dicapai masing-masing  

3) Pembahasan kegiatan lanjutan  

4) Pesan serta tanggapan anggota kelompok 

5) Ucapan terimakasih 

6) Berdoa  

7) Perpisahan 



 

25 
 

SMP/MTs | Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor 

 Penilaian kegiatan bimbingan kelompok tidak ditujukan kepada 

hasil belajar” yang berupa penguasaan pengetahaun atau keterampilan 

yang diperoleh peserta didik, melainkan diorientasikan kepada 

perkembangan pribadi peserta didik dan hal-hal yang dirasakan oleh 

mereka berguna. Isi kesan-kesan yang diungkapkan oleh peserta didik 

merupakan isi penilaian yang sebenarnya. Penilaian terhadap layanan 

bimbingan kelompok, hasil-hasilnya tidak bertitik tolak dari kriteria”benar-

salah”, namun berorientasi pada perkembangan, yaitu mengenali 

kemajuan atau perkembangan positif yang terjadi pada diri peserta 

kegiatan. Lebih jauh, penilaian terhadap layanan tersebut lebih bersifat 

penilaian “dalam proses” yang dapat dilakukan melalui: 

a. mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan 

berlangsung, 

b. mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas, 

c. mengungkapkan kegunaan layanan bagi mereka, dan perolehan 

mereka sebagai hasil dari keikutsertaan mereka 

d. mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan 

kegiatan lanjutan, 

e. mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan 

layanan. 

 Hasil akhir penilaian tersebut, berupa deskripsi yang menyangkut 

aspek-aspek proses dan isi penyelenggaraan bimbingan kelompok, baik 

yang menyangkut penyelenggaraan itu sendiri maupun pribadi-pribadi 

pesertanya. 

Berdasarkan evaluasi proses dan evaluasi hasil bimbingan 

kelompok juga dapat digunakan untuk: (1) memperbaiki dan 

mengembangkan program selanjutnya, (2) memperkirakan keberhasilan 

upaya bimbingan kelompok, (3) memperkirakan perolehan siswa melalui 

bimbingan kelompok dalam berkelanjutan perkembangannya, (4) 

penyusunan laporan kepada pihak-pihak yang memerlukan, dan (5) 

memperkuat akuntabilitas layanan bimbingan kelompok. 
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 Hasil penilaian kegiatan layanan perlu dianalisis untuk mengetahui 

lebih lanjut seluk beluk kemajuan para peserta dan seluk beluk 

penyelenggaraan layanan. Perlu dikaji apakah hasil-hasil pembahasan 

dilakukan sedalam dan setuntas mungkin, atau sebenarnya masih ada 

aspek-aspek penting belum dijangkau dalam pembahasan. Dalam analisis 

itu Guru BK/Konselor sebagai pemimpin kelompok dan pembimbing 

kelompok perlu meninjau kembali secara cermat hal-hal tertentu yang 

agaknya amat perlu diperhatikan, seperti: penumbuhan dan jalannya 

dinamika kelompok, peranan dan aktivitas sebagai peserta, 

homogenitas/heterogenitas anggota kelompok, kedalaman dan keluasan 

pembahasan,  dan sebagainya. Dengan demikian analisis tersebut dapat 

merupakan tilikan kebelakang (analisis diagnosis), dapat pula ditinjau ke 

depan (analisis prognosis). 

 Dari hasil analisis, kemudian digunakan sebagai dasar usaha tindak 

lanjut. Tindak lanjut itu dapat dilaksanakan melalui pertemuan bimbingan 

kelompok selanjutnya, atau melalui bentuk-bentuk layanan lainnya, atau 

bentuk kegiatan non-layanan, atau kegiatan dianggap sudah memadai 

dan selesai sehingga upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak 

diperlukan. 

C. Menyusun Rencana, Praktik, Menilai Serta Tindak Lanjut Layanan 

Bimbingan Kelompok. 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

  Pilih diantara topik tersebut di atas, susunlah rencana bimbingan 

kelompok dalam format Rencana Pelaksanaan Layanan bimbingan 

kelompok (lampiran 4.2A). Diskusikan dengan kolega untuk memperoleh 

validitas ekologi dari rencana bimbingan kelompok yang saudara susun. 

Jika ada materi dan media dari kegiatan bimbingan kelompok yang 

Saudara susun, lampirkan secara lengkap. Jangan lupa melampirkan 

format evaluasinya. 
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2. Melaksanakan Praktik Bimbingan Kelompok 

  Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok yang telah 

Saudara susun di muka, laksanakan secara simulasi tersupervisi secara 

bergantian dalam  kelompok kecil (±10 orang). Mintalah salahsatu 

anggota secara bergantian untuk jadi pengamat praktik dengan 

menggunakan format peer assesment (lampiran 4.2C) untuk refleksi 

praktik bimbingan kelompok Saudara.  

3. Menilai dan Tindak Lanjut Bimbingan Kelompok 

  Makna penilaian dalam latihan Praktik Bimbingan Kelompok ini 

lebih bersifat evaluasi diri untuk perbaikan pada praktik-praktik 

selanjutnya. Oleh karena itu, padukan hasil pengamatan kolega (peer 

assessment) dengan Jurnal Refleksi Diri ala Experiential Learning berikut. 

Setelah praktik, segera isikan format Jurnal Refleksi Diri  agar 

pengalaman-pengalaman praktik baik yang tepat maupun yang salah 

segera dapat  terekam dan dicarikan solusinya.   

D. Rangkuman 

  Bimbingan kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan 

belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan 

kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 

  Dalam BKp dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian 

bersama anggota kelompok melalui tahap pembentukan, tahap peralihan, 

tahap  kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

E. Evaluasi  

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

1. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memenuhi …. 

A. Kebutuhan umum anggotanya 

B. Kebutuhan khusus anggotanya 
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C. Kebutuhan umum sekolah 

D. Kebutuhan khusus sekolah 

2. Membantu peserta didik agar dapat mencapai tugas-tugas 

perkembangannya yang meliputi aspek perkembangan pribadi-sosial, 

belajar (akademik), dan karier …. 

A. Tujuan khusus bimbingan kelompok 

B. Tujuan umum bimbingan kelompok 

C. Tujuan khusus pekembangan 

D. Tujuan umum perkembangan 

3. Suasana hubungan di sekolah: antar siswa, guru-siswa, antarpersonil 

sekolah lainnya. Merupakan topik tentng kemampuan dan … 

A. kondisi pribadi 

B. kondisi sosial 

C. kondisi belajar 

D. kondisi karir 
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BAB IV 

LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

  Layanan Konseling    Kelompok  yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan 

pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-

cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

A. Kompetensi  

  Peserta terampil mempraktikan pelayanan konseling kelompok. 

B. Uraian Materi 

1. Hakikat Konseling Kelompok  

  Konseling kelompok (KKp) yaitu layanan konseling yang 

mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor 

sebagai peminpin kelompoknya untuk membahas masalah pribadi yang 

dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui dinamika 

kelompok. 

2. Tujuan Konseling Kelompok 

  Tujuan umum layanan KKp adalah terkembangnya kemampuan 

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. 

Tujuan khusus KKP terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu 

peserta kegiatan layanan. Melalui layanan kelompok yang intensif dalam 

upaya pemecahan masalah tersebut para peserta memperoleh: 

a. Terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap 

terarah kepada tingkah laku khususnya dalam bersosialisasi/ 

berkomunikasi. 
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b. Terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan 

diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-

individu lain peserta layanan konseling kelompok. 

Dalam layanan Konseling Kelompok (KKp) berperan dua pihak, yaitu 

pemimpin kelompok dan peserta atau anggota kelompok. 

  Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik konseling profesional. Pemimpin kelompok 

diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta 

seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan KKp. 

Untuk menjalankan kegiatan KKp, pemimpin kelompok harus: 

a. Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi  

dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok 

yang bebas, terbuka dan demokratik, konstruktif, saling mendukung 

dan meringankan beban, menjelaskan, memberikan pencerahan, 

memberikan rasa nyaman, menggembirakan dan membahagiakan, 

serta mencapai tujuan bersama kelompok. Dalam suasana demikian 

itu, objektivitas dan ketajaman analisis serta evaluasi kritis yang 

berorientasi nilai-nilai kebenaran dan moral dikembangkan melalui 

sikap dan cara-cara berkomunikasi yang jelas dan lugas tetapi santun 

dan bertatakrama, dengan bahasa yang baik dan benar. 

b. Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, 

meningkatkan, memperluas dan mensinergikan konten bahasan yang 

tumbuh dalam aktivitas kelompok. 

c. Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan 

nyaman, sabar dan memberi kesempatan demokratik dan 

kompromistik dan mengambil kesimpulan dan keputusan, tanpa 

memaksakan dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak 

berpura-pura, disiplin dan kerja keras. 
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Pemimpin kelompok berperan dalam: 

a. Pembentukan kelompok dari calon peserta (8 – 10 orang) sehingga 

terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif 

mengembangkan dinamika kelompok. 

b. Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, 

mengapa dan bagaimana layanan KKp dilaksanakan. 

c. Pentahapan kegiatan KKp 

d. Penilaian segera (laiseg) hasil layanan KKp 

e. Tindak lanjut layanan. 

Anggota kelompok 

  Layanan KKp memerlukan anggota kelompok yang dapat menjadi 

sumber yang bervariasi untuk membahas suatu masalah yang dialami 

anggota kelompok. Anggota kelompok yang heterogen akan menjadi 

sumber yang lebih kaya untuk pencapaia tujuan layanan. 

Peranan anggota kelompok 

  Peranan anggota kelompok dalam KKp beraktifitas langsung dan 

madiri dalam bentuk: 

a. Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif (3-M) 

b. Berpikir dan berpendapat 

c. Menganalaisis, mengkritisi dan berargumentasi 

d. Merasa, berempati dan bersikap 

e. Berpartisipasi dalam kegiatan bersama 

3. FUNGSI  LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

Fungsi utama KKp ialah fungsi pengentasan, pencegahan, dan 

pengembangan. Fungsi pengentasan (pengatasan) yaitu fungsi bimbingan 

konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya 

berbagai permasalahan yang dialami  oleh peserta didik. Fungsi 

pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 
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menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang akan mengganggu, 

menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam 

proses perkembangannya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan 

dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan 

terrkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik 

dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap, optimal dan 

berkelanjutan. 

4. TAHAPAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

  Pada umumnya ada empat  tahap kegiatan, yaitu tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap  kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

a. Tahap I : Permulaan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok: 

1) Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasih 

2) Berdoa 

3) memperkenalkan diri secara terbuka, menjelaskan peranannya 

sebagai pemimpin kelompok, dan sebagainya 

4) Menjelaskan pengertian konseling kelompok  

5) Menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui konseling 

kelompok  

6) Menjelaskan cara-cara pelaksanaan yang hendak dilalui mencapai 

tujuan itu 

7) Menjelaskan azas-azas konseling  kelompok  

a) Kerahasiaan 

b) Kesukarelaan  

c) Keterbukaan  

d) Kegiatan  

e) Kenormatifan  

file:///E:/BK%202015/Janji%20Konseling.ppt
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8) Menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung 

unsur-unsur penghormatan kepada orang lain (dalam hal ini 

anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan dan empati 

9) Perkenalan dilanjutkan rangkaian nama  

b. Tahap II : Peralihan 

1) Menjelaskan kembali kegiatan kelompok  

2) Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut  

3) Mengenali suasana apabila angota secara keseluruhan/sebagian 

belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi 

suasana tersebut  

4) Memberi contoh masalah bahasan yang dikemukakan dan 

dibahas dalam kelompok 

c. Tahap III: Kegiatan 

1) Mempersilakan anggota kelomok mengemukakan 

permasalahannya secara bergantian  

2) Memilih/menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu 

3) Pembahasan  

4) Selingan 

5) Menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas 

(apa yang akan dilakukan berkenaan adanya pembahasan demi 

terentaskan masalahnya) 

d. Tahap IV: Pengakhiran 

1) Menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri  

2) Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan 

yang dicapai masing-masing  

3) Pembahasan kegiatan lanjutan  

4) Pesan serta tanggapan anggota kel 

5) Ucapan terimakasih 

6) Berdoa  

7) Perpisahan 

file:///E:/BK%202015/Proses%20Konseling%20Kelompok%20Traumatis.ppt
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Evaluasi dan Tindak lanjut. Di dalam pelaksanaan konseling 

kelompok konselor (Guru BK/Konselor) mempunyai tanggung jawab untuk 

mengevaluasi kesuksesan perilaku kerja dan mengadakan tindak lanjut. 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah konseling 

kelompok yang telah dilaksanakan mencapai hasil, dan tindakan apa yang 

selanjutnya akan dilakukan oleh Guru BK/Konselor. Di dalam konseling 

sistematis (Stewart et al., 1978) evaluasi kemajuan konseling berarti 

evaluasi atas hasil. Evaluasi merupakan bagian dari keseluruhan proses 

konseling sendiri, bukan suatu kegiatan yang terlepas, yang dilakukan 

pada tahap akhir, yaitu setelah konseling selesai. Dengan begitu evaluasi 

masuk menjadi satu dalam bagan arus proses konseling yang dimulai dari 

penetapan tujuan sampai pengakhiran konseling kelompok. 

Evaluasi yang dilakukan oleh konselor (Guru BK/Konselor) meliputi 

evaluasi proses dan evaluasi hasil konseling. Evaluasi proses konseling 

kelompok mengidentifikasikan variabel proses yang memberi konstribusi 

atau mendorong pencapaian tujuan. Evaluasi proses dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana keefektifan layanan konseling kelompok dilihat 

dari prosesnya. Aspek yang dinilai dalam evaluasi proses yaitu antara lain: 

(1) kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, (2) keterlaksanaan 

program, (3) hambatan yang dijumpai, (4) faktor penunjang, dan (5) 

keterlibatan siswa dalam kegiatan. 

Evaluasi hasil konseling kelompok dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi keefektifan konseling kelompok dlihat dari segi hasilnya. Aspek 

yang dinilai dalam evaluasi hasil konseling kelompok yaitu perolehan 

siswa dalam hal: (1) pemahaman baru, (2) perasaan, (3) rencana kegiatan 

yang akan dilakukan pasca pelayanan, (4) dampak layanan terhadap 

perubahan perilaku ditinjau dari pencapaian tujuan layanan, tugas 

perkembangan, dan hasil belajar, (5) permasalahan terpecahkan dan 

aspek-aspek tertentu pada diri siswa dapat berkembang secara baik, titk-

titk lemah yang dapat mengganggu perkembangan dapat dihilangkan, dan 

permasalahan dapat dipecahkan dengancepat dan lancar. 
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Evaluasi unjuk kerja anggota kelompok dapat dilakukan sebelum 

konseling, selama konseling atau selama pelaksanaan strategi konseling, 

segera setelah konseling, dan beberapa waktu setelah konseling pada 

tahap tindak lanjut (Cormier & Cormier,1985). Evaluasi sebelum 

penanganan dimaksudkan untuk mengetahui tingkah laku tujuan. Periode 

sebelum penanganan adalah pegangan yang digunakan untuk melihat 

adanya perubahan dalam tingkah laku tujuan setiap anggota kelompok 

selama dan setelah perlakuan. Evaluasi selama penanganan dilakukan 

dengan mengumpulkan data secara terus menerus unjuk kerja anggota 

kelompok. pengumpulan data selama penanganan merupakan balikan 

bagi Guru BK/Konselor dan anggota kelompok tentang manfaat dari 

strategi penanganan yang diplih dan unjuk kerja tingkah laku tujuan yang 

dicapai anggota kelompok. 

Evaluasi segera setelah penanganan untuk melihat seberapa jauh 

konseling kelompok telah membantu kelompok mencapai hasil-hasil yang 

diinginkan. Evaluasi pasca konseling kelompok yaitu evaluasi yang 

dilakukan untuk memantau kinaerja anggota kelompok setelah konseling 

kelompok berakhir dan tujuannya tercapai. Guru BK/Konselor melihat 

apakah anggota kelompok menjalankan keputusan atau menindaklanjuti 

perilaku hasil yang diperoleh melalui kegiatan konseling. 

C. Menyusun Rencana, Praktik Konseling Kelompok, Menilai Serta 
Tindak Lanjut layanan Konseling kelompok. 

1. Menyusun Rencana Konseling Kelompok 

  Pilih diantara masalah tersebut di atas, susunlah rencana 

konseling kelompok dalam format satuan layanan konseling kelompok 

(lampiran Format 4.3A). Diskusikan dengan kolega untuk memperoleh 

validitas ekologi dari rencana konseling kelompok yang saudara susun. 

Jika ada materi dan media dari kegiatan konseling kelompok yang 

Saudara susun, lampirkan secara lengkap. Demikianpun jangan lupa 

melampirkan format evaluasinya. 
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2.  Melaksanakan Praktik Konseling Kelompok 

  Satuan Layanan Konseling Kelompok yang telah susun di muka, 

laksanakan praktik KKp secara bergantian dalam  kelompok kecil (±10 

orang). Pilihlah satu orang peserta untuk mengamati praktik yang menjadi 

konselor, gunakan format peer assesment (Lampiran Format 4.3C) untuk 

refleksi praktik konseling kelompok Saudara.  

3. Menilai dan Tindak Lanjut Praktik Konseling Kelompok 

  Makna penilaian dalam latihan Praktik Konseling Kelompok ini lebih 

bersifat evaluasi diri untuk perbaikan pada praktik-praktik selanjutnya. 

Oleh karena itu, padukan hasil pengamatan kolega (peer assessment) 

dengan Jurnal Refleksi Diri ala Experiential Learning berikut. Setelah 

praktik, segera isikan format Jurnal Refleksi Diri (Lampiran 4.3C) agar 

pengalaman-pengalaman praktik baik yang tepat maupun yang salah 

segera dapat  terekam dan dicarikan solusinya. 

D. Rangkuman 

  Konseling kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika 

kelompok. 

  Tujuan layanan KKp Pembahasan masalah pribadi individu peserta 

kegiatan layanan. Melalui layanan konsseling kelompok yang intensif 

dalam upaya pemecahan masalah tersebut peserta memperoleh dua 

tujuan sekaligus. 

E. Evaluasi  

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat! 

1. Untuk menjalankan kegiatan layanan konseling kelompok, pemimpin 

kelompok harus …. 

A. membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi  

layanan konseling kelompok 



 

37 
 

SMP/MTs | Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor 

B. membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi  

dinamika kelompok 

C. membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi  

kelompok 

D. membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga 

terkumpulnya kehendak kelompok 

2. Memberi contoh masalah bahasan yang dikemukakan dan dibahas 

dalam kelompok.adalah tahapan konseling kelompok …. 

A. Tahap permulaan 

B. Tahap peralihan 

C. Tahap kegiatan 

D. Tahap pengakhiran 

3. Evaluasi dalam layanan konseling kelompok yang memberi konstribusi 

atau mendorong pencapaian tujuan adalah evaluasi … 

A. Proses 

B. Hasil 

C. Kinerja 

D. Akhir  
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 BAB V 

LAYANAN KONSELING PERORANGAN 

   Layanan Konseling  Perseorangan  yaitu  layanan bimbingan dan 

konseling  yang  membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah 

pribadinya melalui prosedur perseorangan. 

A. Kompetensi  

  Peserta pelatihan terampil mempraktikan layanan konseling 

perorangan yang meliputi Perencanaan, proses konseling, dan Penilaian 

dan Tindak lanjut. 

B. Uraian Materi 

  Praktik konseling perorangan merupakan layanan yang 

diselenggarakan oleh guru Bimbingan dan Konseling (konselor) terhadap 

seorang klien (dibaca: siswa) dalam rangka pengentasan masalah pribadi 

klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara 

klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami 

klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting 

tentang diri klien (bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut 

rahasia pribadi klien) bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang 

menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju 

kearah pengentasan masalah. 

1. Tujuan Layanan Konseling Perorangan 

 Tujuan layanan konseling perorangan adalah terentaskannya 

masalah yang dialami klien. Apabila masalah peminatan klien itu dicirikan 

sebagai: (a) sesuatu yang tidak disukai adanya, (b) suatu yang ingin 

dihindari, dan/atau (c) sesuatu yang dapat menghambat atau 

menimbulkan kerugian dalam pilihan peminatannya, maka upaya 

pengenatasan masalah klien melalui konseling perorangan akan 

mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang 

dimaksud atau meniadakan keberadaan sesuatu yang dimaksud, dan/atau 
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mengurangi intensitas hambatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh 

suatu yang dimaksudkan itu. Dengan layanan konseling perorangan 

beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, potensi klien 

dikembangkan 

2. Fungsi  

  Fungsi utama layanan konseling perorangan yang sangat dominan 

adalah fungsi pengentasan. Namun secara menyeluruh fungsi konseling 

perorangan itu meliputi juga (1) fungsi pemahaman, klien memahami 

seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, 

serta positif dan dinamis. (2) fungsi pengentasan, Pemahaman klien 

mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan 

demi terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami klien. (3) 

fungsi pengembangan/pemeliharaan, Pengembangan dan pemeliharaan 

potensi klien dan benrbagai unsur positif yang ada pada diri klien 

merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah klien 

dapat dicapai. (4) fungsi pencegahan, Pengembangan/pemeliharaan 

potensi dan unsur-unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh 

terentaskannya masalah merupakan kekuatan bagi tecegahnya masalah 

yang sekarang dialaminya itu, serta diharapkan tercegah pula masalah-

masalah baru yang mungkin timbul. (5) fungsi advokasi. Melalui layanan 

konseling perorangan klien memiliki kemampan untuk membela diri sendiri 

menghadapi keteraniayaan 

3. Proses Menemukan Masalah yang Membutuhkan Layanan 
Konseling Perorangan 

  Masalah yang dialami siswa dan membutuhkan konseling ditemukan 

dari hasil asesmen atau setelah ditempatkan di peminatan tertentu siswa 

tidak mendapatkan kepuasan. Hasil asesmen akan mampu menunjukkan 

kategori diagnostik bersangkutan dengan masalah lokus atau tempat 

problem, ditinjau dari bidang masalah: kepribadian, pendidikan, vokasional, 

keuangan atau kesehatan.  Dan juga bersangkutan dengan masalah 

beratnya gangguan klien. Apakah klien masih cukup mempunyai orientasi 

terhadap kenyataan sehingga masih mampu memanfaatkan layanan 

konseling atau sebaliknya memerlukan layanan psikoterapi? 
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Penggunaan informasi hasil asesmen bertalian dengan pembuatan 

keputusan dan perencanaan yang dapat dipilah menjadi: 

a. Mengidentifikasi kemungkinan arah tindakan 

  Di sini asumsinya ialah bahwa klien tahu maksudnya apa yang 

dikatakan, tetapi kadang-kadang tanpa keyakinan. “Saya tidak tahu harus 

berbuat apa?”. Hal ini mungkin bersangkutan dengan masalah penentuan 

cara studi yang tepat di sekolah, atau merencanakan program peminatan di  

SMA/SMK. Berdasarkan atas informasi hasil asesmen yang telah diperoleh, 

konselor dapat “menyarankan” cara-cara bertindak dalam studi yang lebih 

tepat. 

b. Evaluasi dua pilihan atau lebih    

  Di sini klien mencari bantuan dalam membandingkan kecocokannya 

antara dua macam pilihan pekerjaan yang berbeda, atau program studi 

yang telah dia peroleh, atau dalam menganalisis keuntungan relatif tinggal 

di peminatannya sekarang atau pindah ke peminatan lainnya. Ditinjau dari 

keterlibatan unsur perasaan, evaluasi pilihan ini dapat berada pada satu 

ujung sebagai proses objektif, sedangkan pada ujung lain berada dalam 

konflik yang bermuatan emosi. 

c. Mengetes kecocokan pilihan, rencana, atau keputusan sementara  

  Klien mengemukakan problemnya seperti  “Saya pikir saya ingin 

menjadi …., tetapi saya tidak yakin atau saya ragu terhadap apa yang saya 

pikirkan itu.” Konselor menyadari bahwa pernyataan klien demikian itu 

menggambarkan rentangan kebutuhan sesungguhnya yang luas mulai dari 

pilihan yang sangat realistik, yang hanya membutuhkan sesuatu informasi, 

sampai kepada ujung lain yakni orang yang sangat risau, yang mempunyai 

problem yang bersifat tidak realistik, dan klien tersebut membutuhkan bantuan 

yang lebih bukan hanya sekadar memberikan informasi. 
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d. Klasifikasi dan perkembangan konsep diri 

  Bagi sekolah yang melaksanakan tes secara terprogram, sekolah 

memberikan tes kemampuan intelegensi, bakat, dan tes-tes lain kepada 

seluruh siswa. Di sekolah, tes sering diberikan kepada para siswa pada 

permulaan masuk tahun ajaran baru atau dijadikan bahan pekan orientasi 

studi. Kemudian, setiap siswa mendapatkan kesempatan interview oleh 

konselor mengenai hasil tes. Kecuali informasi tes digunakan untuk tujuan 

pembuatan keputusan atau pengembangan minat siswa, informasi tes juga 

digunakan untuk membantu membuat klasifikasi konsep diri siswa. Artinya, 

konselor harus berhati-hati dalam menyampaikan hasil tes tersebut, sebab 

kalau salah bisa membuat peserta didik menjadi rendah diri 

  Masalah yang menghambat perkembangn peserta didik akan 

sangat bervariatif, baik yang barkaitan dengan masalah pribadi, sosial, 

belajar, atau karier.  Oleh karena keterbatasan kematangan peserta didik 

dalam mengenali dan memahami hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi peserta didik, maka perlu dilakukan upaya intervensi oleh pihak 

yang berkompeten, yang dalam hal ini adalah guru BK atau konselor. 

Guru BK atau konselor diharapkan mengetahui keadaan dan kondisi 

peserta didiknya secara mendalam. Untuk mengetahui kondisi dan 

keadaan peserta didik banyak metode dan pendekatan yang dapat 

digunakan, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu studi kasus. 

  Studi Kasus diadakan untuk memahami peserta didik sebagai 

individu dalam keunikannya dan dalam keseluruhannya. Kemudian dari 

pemahaman dari peserta didik yang mendalam, konselor dapat membantu 

peserta didik untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Dengan 

penyesuian pada diri sendiri serta lingkungannya, sehingga peserta didik 

dapat menghadapi permasalahan dan hambatan hidupnya, dan tercipta 

keselarasan dan kebahagiaan bagi peserta didik tersebut. 

  Dalam Pelaksanaan studi kasus ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan yaitu : 
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1) Analisis. 

  Analisis adalah merupakan langkah untuk mengumpulkan informasi 

tentang diri anak beserta latar belakangnya.Hal itu bertujuan untuk 

memperoleh pemehamantentang diri anak dalam berhubungan dengan 

syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri baik 

untuk masa sekarang maupun masa yang akandatang.Untuk 

mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka guru mnenggunakan bermacam-macam 

metode diantaranya dengan menggunakan angket, observasi, 

wawancara,dan lainnya. 

2) Sintesis. 

  Sintesis adalah usaha untuk merangkum, menggolongkan dan 

menghubungkan data yang diperoleh dalam tahap analisis. Dengan 

demikian dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri anak, 

rumusan ini bersifat ringkas dan padat.  

3) Diagnosis. 

  Diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dari suatu 

masalah yang dihadapi. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses 

pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. 

4)  Prognosis. 

  Prognosis adalah langkah yang ditempuh untuk menetapkan jenis 

atau tehnik bantuan yang diberikan kepada anak didik serta memprediksi 

kemungkinan yang akan timbul oleh anak sehubungan dengan masalah 

yang sedang dialami. 

5)  Konseling. 

  Tahap ini merupakan tahap pengembangan strategi pemecahan 

masalah dalam konseling. Guru membantu anak menemukan sumber-

sumber pada diri anak. Sumber-sumber lembaga dan masyarakat guna 

membantu anak mencapai penyesuaian yang optimal. Melalui tahap ini 

guru memberikan alternatif  pemecahan masalah dengan tetap 

mempertimbangkan kelebihan   dari setiap alternatif yang mungkin dapat 

dilakukan.  
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6)  Follow Up. 

  Follow up mengacu pada segala kegiatan membantu peserta didik 

setelah mereka memperoleh layanan konseling, tetapi kemudian menemui 

masalah baru atau munculnya kembali masalah yang lampau. 

4. Teknis Layanan Konseling 

 Proses layanan konseling perorangan berlangsung sejak konselor 

bertemu klien sampai diakhirinya layanan. Proses layanan digunakan 

berbagai pendekatan dan teknik untuk membangun hubungan yang 

intensif antara klienor dan klien. Hubungan itu meliputi: 

a. Penerimaan terhadap klien 

 Konselor menerima klien secara terbuka, apa adanya, ramah dan 

lembut, sehingga klien merasa diterima dalam suasana senyaman 

mungkin. Penampilan mimik, bahasa verbal (Konselor memberi atau 

mejawab salam, menyebut nama klien, mempersilahkan duduk, dll) dan 

non-verbal (Konselor segera membuka pintu ruang konseling, jabat 

tangan, senyum dengan ceria, mendampingi/mengiringi klien saat menuju 

tempat duduk, menempatkan klien pada tempat duduk yang lebih baik, 

duduk sesudah kliennya duduk, dll) yang mengajak dan bersahabat yang 

menciptakan suasana kondusif tanpa praduga dan tanpa penilaian, akan 

membuat klien merasa aman dan nyaman, merasa diterima serta merasa 

kondisi dan kepentingan dirinya terakomodasi. Teknik yang digunakan 

dalam awal penerimaan ini menggunakan teknik Opening, yaitu 

keterampilan/teknik untuk membuka/memulai komunikasi/hubungan 

konseling: menyambut kehadiran klien, membicarakan topik netral 

(bersifat umum dan tidak menyinggung perasaan klienumpama kejadian-

kejadian hangat di lingkungan klien, hobi klien, bahan-bahan atau gambar-

gambar yang ada di ruang konseling, potensi lingkungan asal klien, dll), 

dan memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan 

konseling dengan menggunakan kalimat “jembatan”, misalnya: 

“Setelah kita membicarakan…………(isi topik netral), barangkali ada 

sesuatu hal yang perlu kita bicarakan bersama dalam pertemuan ini”. 
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b. Posisi duduk 

 Pembicaraan atau interaksi antara konselor dan klien bersifat 

formal sehingga posisi duduk perlu diatur secara formal. Duduk dengan 

badan menghadap kepada klien 

c. Penstrukturan 

 Penstrukturan diperlukan untuk membawa klien memasuki arena 

layanan konseling perorangan untuk pengembangan dirinya. 

Penstrukturan dibangun menggunakan rumus 5W+1H (apa, mengapa, 

siapa, kapan, dimana, bagaimana) 

d. Teknik layanan 

 Untuk mengembangkan proses konseling individu yang efektif, 

konelor harus mengembangkan berbagai teknik konseling. Teknik-teknik 

tersebut meliputi: 

 Kontak mata, kontak psikologis, ajakan untuk berbicara, tiga M 

(mendengan dengan ceramat, mamahami secara tepat, merespon secara 

tepat dan positif), keruntutan, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, 

refleksi (isi dan perasaan), penafsiran, konfrontasi, ajakan untuk 

memikirkan sesuatu yang lain, perumusan tujuan“ Apa yang anda 

inginkan?”, desentisisasi (mengurangi rasa sensitif) dan sensitisasi 

(menguatkan rasa sensitif), kursi kosong, permainan peran, kontrak, 

penilaian, pelaporan, dsb. contoh Formula respons terhadap perasaan 

adalah :“Anda merasa ………………………………………….. “, Contoh : 

Klien : “Sejak ibu dan bapakku meninggal, saya seperti sebatang kara 

………….. ” 

Konselor : “Anda merasa kehilangan” 

PenyimpulanFormulanya : 

“Anda merasa …………karena Anda tidak dapat ………… padahal 

Anda ingin untuk …………,  
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e. Volume bicara 

 Dalam dialog verbal konselor tidak boleh mendominasi 

pembicaraan sehingga klien menjadi hanya sekedar pendengar. Klien 

harus didorong untuk mampu memahami, merasakan, memikirkan, 

mengukur wawasan dan sikap, mensinergikan berbagai hal dalam dirinya 

apa-apa yang menjadi konten pembicaraan 

Klien benar-benar aktif dan konselor merangsang, mendorong dan 

membangun kondisi bebas dan kondusif bagi aktivitas klien. 

f. Pentahapan 

 Secara umum, proses layanan konseling individu dapat dipilah 

dalam lima tahap, yaitu: (1) pengantaran, (2) penjajagan, (3) penafsiran, 

(4) pembinaan, (5) penilaian. 

g. Penilaian. 

 Penilaian dalam layanan konseling individu terdiri dari: 

1) penilaian segera (laiseg) 

2) penilaian jangka pendek (laijapen) 

3) penilaian jangka panjang (laijapang) 

 Fokus penilaian diarahkan kepada diperolehnya informasi dan 

pemahaman baru (U-understanding), dicapainya keringanan beban 

perasaan (C-confort), dan direncanakannya kegiatan pasca konseling 

individu dalam rangka perwujudan upaya pengentasan masalah klien (A-

action). Penilaian UCA dilaksnakan pada tahap laiseg, sedangkan laijapen 

dan laijapang difokuskan kepada kenyataan tentang 

terentaskannyamasalah klien secara menyeluruh. 

5. Operasionalisasi Layanan Konseling 

 Dalam melakukan kegiatan konseling, ada tahapan-tahapan 

pelaksanaan yang dilakukan agar konseling menjadi efektif dan efisien. 

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan konseling tersebut, yaitu: 



 

46 
 

SMP/MTs | Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor 

a. Tahapan Pengantaran 

 Pengantaran yaitu keterampilan/teknik untuk membuka/memulai 

komunikasi/ hubungan konseling, seperti: menyambut kehadiran klien, 

membicarakan topik netral, dan memindahkan pembicaraan topik netral 

ke dalam permulaan konseling. 

 Menyambut klien meliputi bahasa verbal seperti: Konselor memberi 

atau mejawab salam, menyebut nama klien, mempersilahkan duduk, dl. 

Dan bahasa non verbal seperti: Konselor segera membuka pintu ruang 

konseling, jabat tangan, senyum dengan ceria, mendampingi/mengiringi 

klien saat menuju tempat duduk, menempatkan klien pada tempat duduk 

yang lebih baik, duduk sesudah kliennya duduk, dll. 

 Pembicaraan topik netral yaitu pembicaraan yang bersifat umum 

dan tidak menyinggung perasaan klien (kejadian-kejadian hangat di 

lingkungan klien, hobi klien, bahan-bahan atau gambar-gambar yang ada 

di ruang konseling, potensi lingkungan asal klien, dll). 

 Pemindahan topik netral ke permulaan konseling dengan 

menggunakan kalimat “jembatan”, misalnya: “Setelah kita membicarakan 

………… (isi topik netral), barangkali ada sesuatu hal yang perlu kita 

bicarakan bersama dalam pertemuan ini” 

 Dalam pengantaran dilakukan kegiatan penstrukturan yaitu salah 

satu bentuk teknik konseling dalam rangka untuk memberikan penjelasan 

kepada klien tentang pengertian konseling, bagaimana konseling itu 

dilaksanakan, kemana konseling itu diarahkan, asas-asas pokok dalam 

konseling, serta bagaimana peran konseor dan klien dalam pelaksanaan 

proses konseling. 

b. Penjajagan 

 Proses penjajagan diibaratkan sebagai membuka dan memasuki 

yang bersangkut paut dengan perkembangan dan permasalahan klien. 

Sasaran penjajagan adalah ha-hal yang dikemukakan klien dan hal-hal 

lain yang perlu dipahami tentang diri klien. Sasaran penjajagan adalah 
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berbagai hal yang selama ini terpendam, tersalahartikan dan/ataupun 

terhambat pengembangannya pada diri klien seperti perasaan amannya, 

tentang kompetensinya, aspirasinya, semangatnya, dan cara 

pemanfaatan kesempatannya 

c. Penafsiran  

 Apa yang terungkap melalui penjajagan merupakan berbagai hal 

yang perlu diartikan, diketahui secara tepat dan diberikan tanggapan 

secara positif, dinamis dan tepat pula. Langkah diagnosis dan prognosis 

dapat memberikan manfaat yang berarti. 

d. Pembinaan 

 Pembinaan yaitu bentuk upaya pengentasan masalah dan 

pengembangan diri klien dalam rangka memandirikan dan 

membahagiakan klien dan lingkungannya secara produktif dengan 

berbagai teknik, teori dan pendekatan konseling. 

e. Penilaian 

 Penilaian konseling perorangan dilaksanakan tiga jenis penilaian, 

yaitu: 

1) Penilaian segera (Laiseg) 

2) Penilaian jangka pendek (Laijapen) 

3) Penilaian jangka panjang (Laijapang) 

 Penilaian segera dilaksanakan pada setiap akhir sesi layanan, 

sedang penilaian jangka pendek dilakukan setelah klien berada pada 

masa pasca layanan selama satu minggu sampai satu bulan, dan 

penilaian jangka panjang setelah beberapa bulan. Focus penilaian 

diarahkan kepada apa yang ingin klien lakukan (A=Acuan), Kompetensi 

apa yang ingin dikuasai (K=Kompetensi), bagaimana usaha itu dilakukan 

sehari-hari (U=Usaha), bagaimana rasanya (R=Rasa), dan bagaimana 

kesungguhannya (S)  melalui pola BMB3. 
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 Dalam penilaian laiseg kliean diminta mengungkapkan apa 

pikirannya, perasaannya, sikapnya, yang akan dilakukannya, dan 

tanggung jawabnya berkenaan dengan pengentasan masalahnya itu 

setelah klien menjalani proses konsseling perorangan dengan konselor. 

Selanjutnya, dalan laijapen dan laijapang perlu dinilai dengan cermat UCA 

pada diri klien dan hasilnya digunakan sebagai pertimbangan dalam 

upaya tindak lanjut. 

6. Tindak lanjut dan laporan 

Melalui penilaian proses dan hasil, konselor menetapkan jenis dan arah 

tindak lanjut, dan mengkomunikasikannya kepada pihak terkait, yaitu klien 

(jika diperlukan), pihak ketiga dengan tetap menjaga azas kerahasiaan. 

C. Menyusun Rencana, Melaksanakan Praktik, Menilai Proses dan 
Hasil Konseling Perorangan 

1. Menyusun Rencana Konseling Perorangan 

  Dalam praktik konseling, tahap analisis, sintesis, dan diagnosis 

dapat dilakukan konselor sendiri sebelum konseling berlangsung. 

Berdasar pada data yang ada, konselor dapat menyimpulkan bahwa 

seorang peserta didik tertentu mengalami masalah dan perlu dibantu 

melalui konseling. Oleh karena itu, lakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut. 

a. Temukan peserta didik yang membutuhkan konseling 

b. Tuliskan potret peserta didik yang bersangkutan dengan jalan 

mengemukakan data yang tersedia dari latihan asesmen sebelumnya, 

untuk menemukan masalah dan potensi yang bisa digunakan untuk 

membantunya. Jadi dalam hal ini secara berturut-turut Saudara akan 

menuliskan hasil analisis, sintesis, dan diagnosis.  

c. Atas dasar temuan tugas 2, kemukakan prakiraan alternatif 

penyelesaian masalahnya berdasar beberapa strategi yang telah 

Saudara kuasai.  
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d. Susun rencana pelaksanaan layanan sesuai data yang ditemukan 

pada poin b. (Lampiran 4.4A)   

2. Melaksanakan Konseling Perorangan 

a. Satuan Layanan Konseling Perorangan yang telah Saudara susun di 

muka, laksanakan praktik tersupervisi secara bergantian dalam  

kelompok kecil (3 orang) ada yang bertindak sebagai konselor, klien, 

dan pengamat. Pengamat praktik menggunakan format peer 

assesment (Lampiran Format 4.4C) untuk refleksi praktik konseling 

kelompok Saudara. Agar praktik lebih natural gunakan permasalahan 

pribadi masing-masing. 

b. Bagi fasilitator gunakan lembar (lampiran 4.4b ) untuk menilai 

konselor yang sedang praktik. 

c. Diskusikan hasil praktik konseling Saudara.  

3. Menilai dan Tindak Lanjut Peminatan peserta Didik dalam Praktik 
Konseling Perorangan   

  Makna penilaian dalam latihan praktik konseling perorangan  ini 

lebih bersifat evaluasi diri untuk perbaikan pada praktik-praktik 

selanjutnya. Oleh karena itu, padukan hasil pengamatan kolega dengan 

Jurnal Refleksi Diri saudara. Setelah praktik, segera isikan format Jurnal 

Refleksi Diri agar pengalaman-pengalaman praktik baik yang tepat 

maupun yang salah segera dapat terekam dan dicarikan solusinya.  

D. Rangkuman 

  Praktik konseling perorangan merupakan layanan yang 

diselenggarakan oleh seorang guru Bimbingan dan Konseling (konselor) 

terhadap seorang klien (dibaca: siswa) dalam rangka pengentasan 

masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi 

langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang 

masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam 

menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (bahkan sangat penting yang 

boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien) bersifat meluas meliputi 

berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat 

spesifik menuju kearah pengentasan masalah. 
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  Tujuan layanan konseling perorangan dalam peminatan adalah 

terentaskannya masalah yang dialami klien. Fungsi utama layanan 

konseling perorangan yang sangat dominan adalah fungsi pengentasan. 

  Proses menemukan masalah yang membutuhkan konseling terdiri 

dri perencanaan, proses konseling, operasionalisasi layanan konseling. 

E. Evaluasi  

  Anda ditugaskan untuk menjawab soal di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu alternative jawaban yang sesuai! 

1. Untuk menetapkan jenis atau tehnik bantuan yang diberikan kepada 

anak didik serta memprediksi kemungkinan yang akan timbul oleh 

anak sehubungan dengan masalah yang sedang dialami. 

A. Diagnosis 

B. Prognosis 

C. Sintesis 

D. Treamen  

2. Untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian 

konseling, bagaimana konseling itu dilaksanakan, kemana konseling 

itu diarahkan, asas-asas pokok dalam konseling, serta bagaimana 

peran konseor dan klien dalam pelaksanaan proses konseling. 

A. Penstrukturan 

B. Opening 

C. Pembinaan 

D. Pengkondisian  

3. Penilaian segera dilaksanakan dalam rangka untuk mengungkap …. 

A. apa yang akan dilaksanakan 

B. apa yang akan direncanakan 

C. apa yang dirasakan 

D. apa yang diketahuinya 
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BAB VI 

 PELAYANAN FORMAT KOLABORATIF NON KLASIKAL 

 

Kutipan: Format  Pelayanan:  

 Format lapangan    yaitu    format    kegiatan    bimbingan dan 

konseling yang    melayani    seorang atau sejumlah    peserta didik 

melalui kegiatan   di   luar   kelas   atau lapangan. 

 Format Kolaboratif  yaitu  format  kegiatan bimbingan dan konseling  

yang  melayani kepentingan   peserta didik melalui    pendekatan    

kepada    pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. 

 Semua kegiatan mingguan  (kegitan layanan dan/ atau  pendukung 

bimbingan dan konseling)  diselenggarakan  di dalam kelas  (sewaktu  

jam  pembelajaran  berlangsung) dan/atau  di  luar kelas (di luar jam 

pembelajaran) 

a.  Di dalam jam pembelajaran:  

1) Kegiatan tatap  muka dilaksanakan  secara  klasikaldengan   

rombongan belajar  siswa  dalam tiap kelas  untuk 

menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan 

penyaluran, penguasaan konten, kegiatan  instrumentasi,  serta 

layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. 

2) Volume  kegiatan  tatap  muka  klasikal  adalah  2  (dua) jam  

per  kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan 

secara terjadwal. 

3)  Kegiatan tatap muka nonklasikal diselenggarakan dalam 

bentuk layanan  konsultasi,  kegiatan  konferensi kasus, 

himpunan  data,  kunjungan  rumah,  tampilan kepustakaan,  

dan alih tangan kasus. 
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b. Di luar jam pembelajaran: 

1) Kegiatan tatap muka nonklasikal dengan siswa dilaksanakan 

untuk layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan    

kelompok,    konseling kelompok, mediasi, dan advokasi serta 

kegiatan lainnya yang dapat dilaksana-kan di luar kelas. 

2) Satu  kali  kegiatan  layanan/pendukung  bimbingan dan 

konseling  di  luar  kelas/di  luar jam pembelajaran ekuivalen    

dengan    2    (dua)    jam    pembelajaran tatap muka dalam 

kelas. 

3) Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam 

pembe-lajaran satuan pendidikan maksimum 50% dari  seluruh 

kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling,  diketahui  dan  

dilaporkan  kepada  pimpinan satuan pendidikan. 

4) Program pelayanan bimbingan dan konseling pada masing-

masing satuan pendidikan dikelola oleh Guru Bimbingan dan 

Konseling atau Konselor dengan memperhatikan 

keseimbangan dan kesi-nambungan program antarkelas dan 

antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan  program 

pelayanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler 

dengan mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan 

fasilitas satuan pendidikan. 

A. Kompetensi 

 Peserta pelatihan terampil mempraktikan layanan konseling format 

kolaboratif non klasikal yang meliputi kegiatan pelayanan di luar format 

klasikal yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, dan sesuai 

dengan kebutuhan serta permasalah peserta didik dapat memanfaatkan 

fihak-fihak lain yang mampu membantu penyelesaian permasalahan 

peserta didik. 
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B. Uraian Materi 

 Guru BK atau Konselor menyelenggarakan pelayanan BK untuk 

seluruh peserta didik yang menjadi asuhannya/ampuannya (minimal 150 

orang) dalam kinerjanya setiap hari, setiap minggu sepanjang tahun 

ajaran. Kegiatan pelayanan tersebut dilaksanakan dalam format klasikal 

dan nonklasikal (individual, kelompok, lapangan dan kolaboratif), baik 

dalam waktu jam pelajaran maupun di luar waktu jam pelajaran. Kinerja 

Guru BK atau Konselor itu diwujudkan sedemikian rupa sampai minimal 

terpenuhinya kegiatan kinerja pendidik secara resmi dengan volume 

minimal 24 JP perminggu. 

1. Kegiatan Nonklasikal dalam Waktu Jam Pembelajaran 

 Selain melakukan kegiatan klasikal terjadwal dalam waktu jam 

pembelajaran, Guru BK atau Konselor dapat pula menyelenggarakan 

kegiatan nonklasikal, baik yang telah terprogram (dalam Program 

Tahunan/Semesteran/Bulanan/Mingguan), maupun secara insidentail 

untuk kegiatan layanan dan/atau pendukung yang perlu dilaksanakan. 

Seperti dikemukakan di atas, kegiatan nonklasikal di luar waktu jam 

pembelajaran perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelayanan klasikal 

terjadwal. Kegiatan yang dimaksud adalah: 

a. Konferensi Kasus 

 Konferensi Kasus dapat dilaksanakan di dalam waktu jam 

pembelajaran tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran terjadwal bagi 

para pesertanya. Kegiatan ini diprogramkan, di persiapkan (dengan 

RPL/SATLAN dan/atau RKP/SATKUNG) dan dipimpin pelaksanaannya 

oleh Guru BK atau. Konselor dan diikuti oleh pihak-pihak terkait yang 

mampu memberikan sumbangan positif terhadap masalah yang dikaji 

seperti Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, Orang Tua, dan/atau Nara 

Sumber yang relevan. Jika diperlukan peserta didik yang terkait dengan 

masalah yang dibahas dapat diikutsertakan dalam Konferensi Kasus, 

dengan catatan keikutsertaan peserta didik itu tidak merugikan dirinya 

dalam kegiatan pembelajaran1). Kegiatan Konferensi Kasus ini disertai 

oleh disusunnya LAPELPROG. 

                                                           
1)  Jika sewaktu penyelenggaraan Konferensi Kasus bersamaan dengan waktu belajar peserta 

didik, maka keikutsertaannya dalam Konferensi Kasus harus memperoleh izin terlebih dahulu 

untuk meninggalkan kelas dari Guru Mata Pelajaran yang bersangkutan. 
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b. Layanan Konsultasi 

 Guru BK atau Konselor dapat menyelenggarakan layanan 

Konsultasi dengan konsulti yang datang sendiri ataupun yang 

dipanggil/diundang2). Konsultasi dengan konsulti di luar kaitanya dengan 

satuan pendidikan volume waktunya tidak dapat dimasukkan ke dalam 

volume kinerja resmi dalam hitungan JP Guru BK atau Konselor. 

c. Kunjungan Rumah 

 Kunjungan Rumah dapat dilakukan oleh Guru BK atau Konselor 

baik di dalam maupun di luar waktu jam pembelajaran. Kegiatan 

Kunjungan Rumah harus seiizin peserta didik dan sepengetahuan orang 

tuanya sebelum kunjungan dilakukan. RKP/SATKUNG Kunjungan  Rumah 

disertai dengan LAPELPROG-nya. 

d. Pengolahan Data 

 Pengolahan data hasil Apalikasi Instrumentasi sampai dengan 

datanya siap untuk disampaikan kepada peserta didik yang bersangkutan, 

volume waktunya tidak dapat digabungkan ke dalam kinerja resmi dalam 

hitungan JP, karena hal itu sudah termasuk hitungan JP masuk kelas 

(kegiatan klasikal terjadwal). Demikian juga dengan pengolahan data 

absensi peserta didik dan pengaturan Himpunan Data volume waktunya 

tidak dapat dimasukkan ke dalam kinerja wajib dengan hitungan JP.  

e. Kegiatan Pengembangan 

 Selain kegiatan klasikal dan nonklasiskal pembelajaran/ pelayanan 

BK tersebut di atas, Guru BK atau Konselor perlu juga berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pengembangan satuan pendidikan pada umumnya, 

khususnya demi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. 

Kegiatan seperti kepanitiaan di satuan pendidikan, seminar, lomba, dan 

ekstrakurikuler perlu menjadi perhatian Guru BK atau Konselor, apalagi 

kalau hal itu menyangkut kepentingan peserta didik yang menjadi subjek 

ampuan/asuhan Guru BK atau Konselor. 

                                                           
2) Orang Tua atau anggota keluarga dapat dipanggil/diundang untuk melakukan konsultasi 

dengan Guru BK atau Konselor tentang masalah anak dan/atau anggota keluarganya. 
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Satu hal yang lebih khusus adalah berkenaan dengan pengembangan, 

pemilihan/ penetapan, penyaluran, dan pendampingan peminatan peserta 

didik. Sebagian dari substansi peminatan peserta didik itu memang telah 

terangkatkan melalui penyelenggaraan pembelajaran/pelayanan klasikal 

terjadwal; tetapi di samping itu ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan 

oleh Guru BK atau Konselor di luar kegiatan terjadwal itu. Kelima langkah 

pengembangan peminatan peserta didik, empat alternatif dalam 

pemilihan/penetapan peminatan peserta didik (yang mana satuan 

pendidikan dapat memilih satu dari empat alternatif tersebut, sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan yang bersangkutan), 

dan adanya dua pola penyelenggaraan pemilihan/penetapan peminatan 

bagi peserta didik baru yang memasuki SMA/MA dan SMK/MAK perlu 

mendapat perhatian secara khusus. Dua pola itu adalah (1) 

pemilihan/penetapan peminatan siswa baru yang diselanggarakan 

bersamaan dengan pendaftaran masuk siswa baru tersebut, dan (2) 

pemilihan/penetapan peminatan siswa baru yang diselanggarakan 

sesudah 1-2 minggu siswa baru diterima. Langkah-langkah 

pengembangan peminatan, alternatif pemilihan/ penetapan peminatan, 

dan pola pemilihan/penetapan peminatan siswa baru tersebut sepenuhnya 

memerlukan perhatian dan partisipasi Guru BK atau Konselor untuk dapat 

ikut serta menyukseskannya3). 

2. Kegiatan Nonklasikal dalam Waktu di Luar Jam Pembelajaran 

 Selain melaksanakan kegaiatan pelayanan klasikal dan nonklasikal 

di dalam waktu jam pembelajaran, Guru BK atau Konselor diwajibkan 

menyelenggarakan pembelajaran/pelayanan di luar waktu pembelajaran, 

setiap minggunya khususnya terhadap seluruh peserta didik yang menjadi 

subjek ampuan/asuhannya. Kegiatan yang dimaksud itu merupakan 

kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya maupun kegiatan 

insidental yang perlu dilakukan atas permintaan pihak lain ataupun atas 

inisiatif Guru BK atau Konselor sendiri berkenaan dengan kebutuhan 

sasaran layanan yang menjadi tanggung jawabnya. 

                                                           
3) Uraian lebih lanjut tentang kegiatan/pelayanan peminatan peserta didik dapat dilihat pada 

Panduan BK Khusus Pelayanan Peminatan Peserta Didik (ABKIN, 2013) dan Pedoman 

Peminatan Peserta Didik (Badan Pengembangan SDM-Dikbud dan PMP, 2013) 
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a. Kegiatan Terprogram 

 Dalam program BK yang disusun (dalam Progam Tahunan dan 

rinciannya sampai dengan Program Harian) Guru BK atau Konselor 

mencantumkan kegiatan (a) terprogram atau  yang terjadwal secara 

klasikal dan (b) terprogram terjadwal atau tidak terjadwal non klasikal yang 

semuanya akan dilaksanakan secara bekelanjutan. Kegiatan terprogram 

tersebut ada yang diselenggarakan di dalam ataupun di luar waktu jam 

pembelajaran, yang semuanya itu direalisasikan melalui kegiatan 

harian/mingguan secara berkelanjutan sepanjang tahun ajaran. 

 Kegiatan klasikal terjadwal sebagaimana diuraikan di atas, 

merupakan program utama di dalam waktu jam pembelajaran. Demikian 

pula kegiatan Konferensi Kasus dapat menjadi kegiatan yang 

diprogramkan, meskipun dapat pula menjadi kegiatan insidental 

berdasarkan kebutuhan khusus tertentu. Di samping itu ada sejumlah 

kegiatan terprogram dan terjadwal yang dilakukan di luar waktu jam 

pembelajaran. 

1) Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok. Kedua jenis 

layanan ini perlu diprogramkan dan dijadwalkan secara jelas oleh 

Guru BK atau Konselor. Untuk layanan format kelompok ini seluruh 

peserta didik yang menjadi asuhan/ampuan Guru BK atau Konselor 

(minimal 150 orang) dibagi menjadi kelompok-kelompok peserta didik 

yang masing-msing beranggotakan 10 – 15 orang. Setiap kelompok 

itu diprogramkan / dijadwalka untuk mendapat layanan kelompok 

(yaitu Bimbingan Kelompok dan/atau Konseling Kelompok) minimal 

sekali dalam 2 (dua) minggu, untuk membahas topik-topik sesuai 

dengan tema atau subtema yang telah diprogramkan dan/atau topik-

topik baru (peristiwa aktual) sesuai dengan kebutuhan. Volume waktu 

penyelenggaraan pelayanan format kelompok itu dapat dihitung 

sebagai kelengkapan wajib kinerja minimal 24 JP. 
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2) Layanan Konseling Perorangan. Layanan perorangan ini juga dapat 

diprogramkan, dalam arti Guru BK atau Konselor memprogramkan 

untuk menangani peserta didik yang mengalami masalah khusus, 

seperti masalah kehadiran ke sekolah, hubungan sosial, pekerjaan 

rumah, peminatan. Dalam hal ini Guru BK atau Konselor akan 

memanggil peserta didik yang diindentifikasikan mengalami masalah-

masalah tersebut untuk selanjutnya ditangani melalui layanan 

Konseling Perorangan. Misalnya diprogramkan setiap minggu Guru 

BK atau Konselor melayani sekitar lima orang peserta didik dengan 

kriteria dan pola layanan perorangan yang dimaksudkan itu. 

3) Layanan Konsultasi. Layanan ini, terutama konsultasi dengan orang 

tua dapat diprogramkan, misalnya setidak-tidaknya sebulan 2 (dua) 

kali. Untuk ini orang tua semua peserta didik yang menjadi subjek 

asuhan/ampuan, dibagi menjadi lima kelompok dan setiap kelompok 

mendapat layanan konsultasi dengan Guru BK atau Konselor paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester. 

b. Kegiatan yang Tidak Terprogram 

 Di samping kegiatan terprogram, di luar waktu jam pembelajaran 

dapat diselenggarakan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung 

yang tidak terprogram, melalui dilaksanakannya oleh Guru BK atau 

Konselor sesuai dengan kebutuhan sasaran layanan, seperti: 

1) Peserta didik yang datang secara sukarela, atau dialihtangankan oleh 

pihak lain kepada Guru BK atau Konselor, atau dipanggil oleh Guru 

BK atau Konselor untuk mendapatkan layanan Konseling Perorangan. 

2) Kelompok tertentu dari peserta didik subjek asuhan, atau kelompok 

insidental yang dibentuk sendiri oleh peserta didik atau dibentuk oleh 

Guru BK atau Konselor, atau oleh pihak lain yang perlu mendapatkan 

layanan Bimbingan Kelompok dan/atau Konseling Kelompok 

3) Pihak tertentu (baik perorangan maupun kelompok) yang datang 

sendiri atau dipanggil/diundang/dikunjungi untuk mendapatkan 

layanan Konsulatsi, Mediasi, atau Advokasi dari Guru BK atau 

Konselor. 
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4) Kunjungan Rumah yang perlu dilakukan oleh Guru BK atau Konselor 

untuk keperluan pelayanan berkenaan dengan kondisi tertentu 

peserta didik yang bersangkutan. 

5) Konferensi Kasus yang perlu dilakukan oleh Guru BK atau Konselor 

untuk keperluan pelayanan tertentu terhadap peserta didik, misalnya 

terkait dengan pelayanan peminatan. 

Seluruh kegiatan tersebut di baik terlaksana secara terprogram 

maupun insidentil, baik terselenggara di dalam maupun di luar waktu jam 

pembelajaran terangkum di dalam kegiatan mingguan Guru BK atau 

Konselor, yang dapat diperhitungkan ke dalam volume resmi kinerja 

minimal 24 JP perminggu.  

C. Menyusun Rencana, Melaksanakan Praktik, Menilai Proses dan 

Hasil Kegiatan Pelayanan 

1. Menyusun Rencana Kegiatan Kolaboratif Non Klasikal 

  Dalam praktik layanan/kegiatan pendukung tersebut di atas dapat 

dilakukan oleh konselor sendiri atau berkolaborasi dengan fihak lain 

sesuai dengan kebutuhan dan masalah sasaran layanan. Untuk itu 

lakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

a. Temukan peserta didik yang membutuhkan pelayanan tertentu.  

b. Tuliskan potret peserta didik yang bersangkutan dengan jalan 

mengemukakan data yang tersedia dari kegiatan asesmen 

sebelumnya, untuk menemukan masalah dan potensi yang bisa 

digunakan dalam membantunya.  

c. Atas dasar temuan tugas 2, kemukakan prakiraan alternatif layanan 

dan atau kegiatan pendukung serta fihak-fihak lain.  

d. Susun rencana pelaksanaan layanan sesuai data sebagaimana 

tersebut di no a,b, c, dan d di atas. (Lampiran 4.5A)   
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2. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan 

a. Lakukan kegiatan layanan sebagaimana yang telah direncanakan.  

b. Gunakan lembar Penilaian Praktik (lampiran 4.5BC) untuk mencatat 

hal-hal penting selama proses layanan. 

c. Gunakan lembar refleksi diri (lampiran 4.5D ) untuk mencatat hal-hal 

penting setelah layanan berlangsung. 

d. Kolega diminta mengisi lembar pengamatan (lampiran 4.5E) untuk 

memberi masukan kepada kolega yang sedang berlatih layanan.  

e. Diskusikan hasil praktik konseling Saudara.  

3. Menilai dan Tindak Lanjut  

  Makna penilaian dalam latihan praktik layanan ini lebih bersifat 

evaluasi diri untuk perbaikan pada praktik-praktik selanjutnya. Oleh karena 

itu, padukan hasil pengamatan kolega dengan Jurnal Refleksi Diri 

saudara. Setelah praktik, segera isikan format Jurnal Refleksi Diri agar 

pengalaman-pengalaman praktik baik yang tepat maupun yang salah 

segera dapat terekam dan dicarikan solusinya.  

D. Rangkuman 

  Praktik pelayanan kolaboratif non klasikal merupakan pelayanan 

yang diselenggarakan oleh guru Bimbingan dan Konseling atau konselor 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana 

klaboratif solusi terhadap permasalahan klien diupayakan intuk dicapai 

secara optimal. 

E. Evaluasi  

  Anda ditugaskan untuk menjawab soal di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu alternative jawaban yang sesuai! 

1. Kegiatan penetapan jenis atau tehnik bantuan yang diberikan kepada 

peserta didik serta memprediksi kemungkinan yang akan timbul 

sehubungan dengan masalah yang sedang dialami, merupakan 

kegiatan …. 
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A. Diagnosis 

B. Prognosis 

C. Sintesis 

D. Treamen  

2. Untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian 

konseling, bagaimana konseling itu dilaksanakan, kemana konseling 

itu diarahkan, asas-asas pokok dalam konseling, serta bagaimana 

peran konseor dan klien dalam pelaksanaan proses konseling. 

A. Penstrukturan 

B. Opening 

C. Pembinaan 

D. Pengkondisian  

3. Penilaian segera dilaksanakan dalam rangka untuk mengungkap …. 

A. apa yang akan dilaksanakan 

B. apa yang akan direncanakan 

C. apa yang dirasakan 

D. apa yang diketahuinya 
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BAB VII 

PENUTUP 

Modul praktik pelayanan peminatan ini dirancang untuk memadukan 

kemampuan Saudara di bidang bimbingan dan konseling dengan 

kemampuan saudara dalam melakukan asesmen. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

i. Sebelum memberikan pelayanan Saudara harus mempelajari diri 

terlebih dahulu mampukah aku melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling dengan baik? 

ii. Data hasil pengukuran  harus digunakan secara bijaksana dan tepat 

karena data tersebut akan menentukan masa depan setiasp peserta 

didik. 

iii. Dalam praktik bimbingan klasikal, perlu dikuasai strategi yang tidak 

bersifat pembelajaran satu arah. Strategi belajar melalui pengalaman 

(experiential learning) merupakan cara yang disarankan dalam 

menerapkan bimbingan klasikal.  

iv. Dalam praktik bimbingan kelompok ditekankan pada semangat 

kolabirasi. Bahwa antar anggota kelompok harus saling memberikan 

bantuan. 

v. Dalam konseling perorangan semangatnya adalah menggunakan data 

siswa dan lingkungannya secara tepat sehingga ada kesadaran pada 

klien untuk berubah dari kondisinya sekarang menuju ke kondisi yang 

lebih baik.  

vi. Semua strategi baik klasikal, kelompok, maupun perorangan 

semuanya diperuntukkan bagi pelayanan peminatan peserta didik agar 

masing-masing mampu berkembang secara optimal.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Layanan Bentuk Klasikal 

Waktu  :  170 menit  

Bahan :  - Modul Praktek Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

  - Lembar Kerja 

Tujuan :   Terampil menyusun RPL dan mempraktekan layanan 

bentuk Klasikal tentang pelayanan peminatan peserta didik 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok @10 orang. 

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Fasilitator membagikan format RPL 

4. Setiap kelompok menyusun RPL layanan bentuk klasikal pelayanan 

peminatan peserta didik 

5. Fasilitator membagi format penilaian praktek layanan bentuk klasikal. 

6. Setiap kelompok memilih 3 orang peserta untuk praktek layanan 

bentuk klasikal masing-masing 30 menit.  

7. Secara paralel 3 peserta melakukan praktek layanan bentuk klasikal 

8. Peserta lain memberikan revieu berdasarkan hasil penilaian. 

9. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek layanan 

bentuk klasikal 

 

Tugas : 

Amati praktek layanan bentuk klasikal dengan seksama, berikan penilaian 

dengan menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan 

guna perbaikan. 

LK 4.1 
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Lampiran Format 4.1A 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(BENTUK KLASIKAL) 

1 Identitas: 

a. Satuan Pendidikan 

b. Tahun Ajaran 

c. Kelas   

d. pelaksana dan Pihak Terkait 

: 

: 

: 

: 

: 

 

2 Waktu: 

a. Tanggal 

b. Jam Pelayyanan 

c. Volume waktu 

d. Tempat  

: 

: 

: 

: 

: 

 

3 Bidang bimbingan dan 

konseling 

:  

4 Materi Pelayanan 

a. Tema 

b. Sumber Materi Pelayanan 

 

: 

: 

 

5. Tujuan layanan :  

6 Fungsi  layanan :  

7 Metode danTeknik 

a. Jenis Layanan 

b. Kegiatan Pendukung 

 

: 

: 

 

8 Sarana  

a. Media 

b. Instrumen  

c. Sumber  

:  

9 Sasaran Penilaian  :  

10 Langkah Kegiatan :  

 
a. Pendahuluan ( ....... menit) 
  
 
 b. Kegiatan/Inti ( ....... menit) 
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 1) Berfikir 
 2) Merasa 
 3) Bersikap 
 4) Bertindak 
 5) Bertanggung jawab 
   
 
 c. Penutup ( ....... menit)  
 1) Kesimpulan 
    
 
 2) Refleksi (Peseeta didik): 
   
   
 3) Penyampaikan materi layanan yang akan datang 
 

 
11. Rencana Penilaian 

 
a. Penilaian Proses:  
 
 
b. Penilaian Hasil: 

1) Laiseg 
 
 
2) Laijapen 
 
 
3) Laijapang  

 
 
12 Catatan khusus 

 
                                                             …………….,  …………..2013   

Mengetahui :  Guru BK*) 

Kepala Sekolah   

 

  (……………………………)                 (……………………………………) 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Uraian materi 

2. Lembar kerja siswa 

3. Instrumen Penilaian 

4. Media 
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Lampiran Format 4.1B 

PENILAIAN LAYANAN KLASIKAL 
 
 

IDENTITAS 
Nama Peserta  : ............................................. 
Hari/Tanggal  : ............................................. 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Bentuk Klasikal 

dengan cara memberikan nilai pada kotak sesuai dengan rubrik pada 
kolom yang disediakan.  

2. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau 
masukan bebas pada  tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

PERENCANAAN 

Kelengkapan 

dan urutan 

komponen RPL 

Isi RPL lengkap dan 

sistematis sesuai 

dengan urutan logis 

Isi RPL lengkap 

tapi kurang 

sistematis  

Isi RPL tidak 

lengkap dan tidak 

sistematis 

 

Aspek 

perkembangan 

dan kompetensi 

Terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik, aspek dan 

tujuan 

Terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik dan aspek 

namun tidak 

dijabarkan dalam 

tujuan yang 

sesuai 

Tidak terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik, aspek dan 

tujuan 

 

Metode dan 

langkah 

kegiatan 

Langkah-langkah 

layanan klasikal 

sesuai dengan 

metode yang dipilih, 

berpusat pada 

siswa,  

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

berorientasi 

Langkah-langkah 

layanan klasikal 

sesuai dengan 

metode yang 

dipilih, berpusat 

pada siswa, 

namun kurang 

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

Langkah-langkah 

bimbingan tidak 

mencerminkan 

metode yang 

dipilih, berpusat 

pada guru, kurang 

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

berorientasi 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

pemecahan 

masalah. 

kurang  

berorientasi 

pemecahan 

masalah 

pemecahan 

masalah  

Materi Materi dituliskan 

berurutan sesuai 

tingkat kesulitan 

dengan 

menggunakan 

contoh-contoh dari 

lingkungan 

lokal/pengalaman 

sehari-hari siswa, 

mengikuti 

perkembangan 

terkini, dan 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain yang 

relevan untuk 

menumbuhkan rasa 

ingin tahu 

Materi dituliskan 

berurutan sesuai 

tingkat kesulitan 

namun kurang 

menggunakan 

contoh-contoh 

dari lingkungan 

lokal/pengalaman 

sehari-hari siswa, 

mengikuti 

perkembangan 

terkini, serta 

kurang 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain 

yang relevan 

untuk 

menumbuhkan 

rasa ingin tahu 

Materi dituliskan 

tidak 

mempertimbangk

an urutan tingkat 

kesulitan tidak 

menggunakan 

contoh-contoh, 

materi out of date 

dan tidak 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain. 

 

Penulisan  Laporan ditulis 

dengan ejaan EYD. 

Penggunaan tanda 

baca dan huruf 

besar akurat dan 

efektif. 

Menggunakan 

susunan kalimat 

yang  sesuai 

dengan tata 

bahasa. Kalimat 

disusun dalam 

Laporan ditulis 

dengan ejaan 

yang pada 

umumnya sesuai 

dengan EYD, 

penggunaan 

tanda baca dan 

huruf besar 

umumnya tepat 

namun masih 

terdapat sedikit 

kesalahan. 

Terdapat banyak 

kesalahan dalam 

penulisan ejaan, 

tanda baca, 

penggunaan huruf 

besar. Terdapat 

banyak kesalahan 

dalam penulisan 

kalimat yang 

mengganggu 

makna laporan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

paragraph yang 

saling berkaitan 

sesuai dengan alur 

isi laporan.   

Terdapat 

beberapa 

kesalahan dalam 

penulisan kalimat 

dan paragraph 

namun tidak 

terlalu 

mengganggu. 

Penilaian Satlan berisi 

instrumen penilaian 

yang sesuai dengan 

tujuan yang 

akandicapai  

Satlan berisi 

intrumen penilaian 

namun tidak 

sesuai dengan 

tujuan yang akan 

dicapai, 

Satlan tidak 

terdapat 

instrumen 

penilaian  

 

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 

hubungan baik dan 

mendorong 

keterlibatan siswa 

dengan melakukan 

apersepsiyang 

sesuai dengan 

kompetensi dengan 

memberi informasi 

tentang 

kompetensi/ tujuan 

belajar dan 

permainan singkat 

Menciptakan 

hubungan baik 

dan mendorong 

keterlibatan siswa 

dengan 

melakukan 

apersepsi dengan 

memberi informasi 

mengenai 

kompetensi 

tetapitidakmenya

mpaikantujuanbel

ajar 

Tidak melakukan 

apersepsi untuk 

memulai 

bimbingan 

 

Pelaksanaan  Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ 

Satlan dengan tepat 

Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ 

Satlan namun ada 

beberapa langkah 

Beberapa langkah 

layanan tidak 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

rencana sehingga 

mengganggu 

makna bimbingan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

 bimbingan yang 

tidak sempat 

dilaksanakan 

namun tidak 

mengganggu 

keseluruhan 

bimbingan 

secara 

keseluruhan 

Interaksi dan 

pengelolaan 

kelas 

Mampu mengelola 

kelas sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

membangun 

interaksi dua arah, 

mendorong 

partisipasi aktif 

siswa dan mampu 

menggali ide dan 

perasaan siswa 

secara terbuka dan 

bebas 

Mampu mengelola 

kelas sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

mampu menggali 

ide dan perasaan 

siswa secara 

terbuka dan 

bebas tetapi 

interaksi terjadi 

satu arah 

Kurang mampu 

mengelola kelas 

sehingga tidak 

tercipta suasana 

yang kondusif 

untuk bimbingan 

dan tidak mampu 

menggali ide dan 

perasaan siswa 

secara terbuka 

dan bebas 

 

Penguasaan 

materi 

Tidak terdapat 

kesalahan isi dalam 

menyampaikan 

materi serta mampu 

mengintegrasikan 

materi ke dalam 

metode dan media 

yang digunakan. 

Juga mampu 

menanggapi 

pertanyaan/respon 

siswa dengan tepat 

Tidak terdapat 

kesalahan isi 

dalam 

menyampaikan 

materi namun 

materi tampak 

berdiri sendiri dari 

metode dan 

media yang 

digunakan. Juga 

mampu 

menanggapi 

pertanyaan/respo

n siswa dengan 

namun kurang 

Terdapat 

kesalahan 

mendasar tentang 

isi materi, 

penggunaan 

metode dan 

media kurang 

sesuai dengan 

materi yang 

disampaikan. 

Juga terdapat 

kesalahan dalam 

merespon siswa. 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

memuaskan 

Kemampuan 

verbal dan non- 

verbal  

Volume suara dapat 

didengar oleh 

seluruh siswa 

dengan intonasi 

suara bervariasi 

yang jelas dan  

didukung dengan 

bahasa non-verbal 

yang tepat  

Volume suara 

dapat didengar 

oleh seluruh siswa 

dengan intonasi 

suara bervariasi 

yang jelas, tetapi 

bahasa non-

verbal kurang 

tepat 

Volume suara 

tidak dapat 

didengar oleh 

seluruh siswa 

dengan intonasi 

suara bervariasi 

yang monoton 

dan  bahasa non-

verbal yang tidak 

tepat 

 

Kemampuan 

komunikasi 

Mengkomunikasi 

rasa hormat kepada 

siswa dan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

 

Mengkomunikasi 

rasa hormat 

kepada siswa, 

tetapi sesekali 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang kurang baik 

dan benar. 

Kurang 

mengkomunikasi 

rasa hormat 

kepada siswa dan 

tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

 

Penggunaan 

waktu 

Menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

siswa serta 

mengalokasikan 

waktu secara efektif 

dan proporsional. 

Menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan 

dan mendapatkan 

umpan balik dari 

siswa, tetapi 

kurang mampu 

mengalokasikan 

waktu secara 

efektif dan 

proporsional. 

Tidak 

menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan 

dan mendapatkan 

umpan balik dari 

siswa, serta tidak 

mampu 

mengalokasikan 

waktu secara 

efektif dan 

proporsional. 

 

Menutup Merangkum inti 

bimbingan klasikal, 

Merangkum inti 

bimbingan 

Hanya melakukan 

salah satu dari 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai 

mengevaluasi hasil 

bimbingan klasikal, 

dan merencanakan 

tindak lanjut 

klasikal, 

mengevaluasi 

hasil bimbingan 

klasikal, tetapi 

tidak 

merencanakan 

tindak lanjut 

tiga hal berikut : 

merangkum inti 

bimbingan 

klasikal, 

mengevaluasi 

hasil bimbingan 

klasikal, dan 

merencanakan 

tindak lanjut 

Komentar 

 

 

 

 

Nilai =  = 

 

 
                                               ………………, ...........................     20…. 
         

Penilai, 
 
 

           

           

                                         …………………………………………… 
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Lampiran Format 4.1C 

 

FORMAT PEER ASSESMENT 

 

Bidang Bimbingan :  

Jenis Layanan : Format Klasikal 

Kelas   :  

Tujuan   : 

Indikator   : 

Materi   : 

Metode dan Teknik : 

Alat/Bahan  : 

Waktu   : 

 

No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 

a. Mengucapkan salam. 

 

 

        

b. Berdoa         

c. Melakukan pengkondisian         

d. Menyampaikan tujuan layanan         

2 Kegiatan          

a. Mengajak peserta diklat berpikir 

untuk membangun pribadi yang 

cerdas 

        

b. Mengajak peserta diklat membangun 

kondisi perasaannya yang terkemas. 

        

c. Mengajak peserta diklat membangun 

sikap yang mawas. 

        

d. Mengajak peserta diklat membangun 

perilaku yang tangkas. 

        

f. Mengajak peserta diklat membangun 

kredibilitas yang tuntas terkait materi 
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No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

layanan yang diterima. 

3 Penutup/Pengakhiran          

a. Mengajak peserta diklat membuat 

kesimpulan dari hasil layanan 

b. Guru BK menanyakan kesan 

terhadap peserta diklat terkait 

pemberian layanan yang barusan 

diterimanya. 

        

c. Peserta diklat diminta bagaimana 

mensikapi hasil layanan. 

d. Guru BK menyampaikan materi 

layanan yang akan datang 

 

 

 

 

Penyaji  : ________________________ 

Penilai  : ________________________  

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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LEMBAR KERJA 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Waktu  :  170 menit  

Bahan :  - Modul Praktek Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

  - Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta terampil menyusun RPL dan mempraktekan 

layanan peminatan melalui bimbingan Kelompok 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.@ 10 orang 

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Fasilitator membagikan format RPL 

4. Setiap kelompok membuat RPL bimbingan kelompok sesuai hasil 

assesmen 

5. Fasilitator membagi format penilaian bimbingan kelompok. 

6. Setiap kelompok mempraktekan bimbingan kelompok masing-masing 

2x20 menit.  

7. Secara paralel kelompok melakukan layanan bimbingan kelompok 

8. Anggota kelompok peserta melakukan peer assesment dengan 

menggunakan format penilaian bimbingan kelompok. 

9. Peserta lain memberikan reviu berdasarkan hasil penilaian. 

10. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek bimbingan 

kelompok 

 

Tugas : 

Amati bimbingan kelompok dengan seksama, berikan penilaian dengan 

menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 

perbaikan. 

   

LK 4.2 
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Lampiran Format 4.2A 
FORMAT 

RPL BIMBINGAN KELOMPOK 
 
 

1 Identitas: 

a. Satuan Pendidikan 

b. Tahun Ajaran 

c. Kelas   

d. pelaksana dan Pihak Terkait 

: 

: 

: 

: 

: 

 

2 Waktu: 

a. Tanggal 

b. Jam Pelayyanan 

c. Volume waktu 

d. Tempat  

: 

: 

: 

: 

: 

 

3 Bidang bimbingan dan 

konseling 

:  

4 Materi Pelayanan 

a. Tema 

b. Sumber Materi Pelayanan 

 

: 

: 

 

5. Tujuan layanan :  

6 Fungsi  layanan :  

7 Metode danTeknik 

a. Jenis Layanan 

b. Kegiatan Pendukung 

 

: 

: 

 

8 Sarana  

a. Media 

b. Instrumen  

c. Sumber  

:  

9 Sasaran Penilaian  :  

10 Langkah Kegiatan :  

 
Pembentukan 
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Peralihan  

 
 

Kegiatan  
a. Berfikir 

 
b. Merasa 

 
c. Bersikap 

 
d. Berbuat 

 
e. Bertanggung jawab 

  
 
Penutup/Pengakhiran 
 
 
 
11. Rencana Penilaian 

 
Penilaian Proses:  
 
 
Penilaian Hasil: 

 a. Laiseg 
 

 b. Laijapen 
 

 c. Laijapang  
 
 
                                                             …………….,  …………..2013   

Mengetahui :  Guru BK*) 

Kepala Sekolah,   

 

    (……………………………)               (…………………………………) 
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Lampiran Format 4.2B 
 

PENILAIAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 
 

IDENTITAS 
Nama Peserta  : ............................................. 
Hari/Tanggal  : ............................................. 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Bimbingn 

Kelompok (BKp) dengan cara memberikan nilai pada kotak sesuai 
dengan rubrik pada kolom yang disediakan.  

2. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau 
masukan bebas pada  tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PERENCANAAN 

Kelengkapan 

dan urutan 

komponen RPL 

Isi RPL lengkap dan 

sistematis sesuai 

dengan urutan logis 

Isi RPL lengkap 

tapi kurang 

sistematis  

Isi RPL tidak 

lengkap dan tidak 

sistematis 

 

Aspek 

perkembangan 

dan kompetensi 

Terdapat kesesuaian 

logis dan teoritis 

antara topik, aspek 

dan tujuan 

Terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis 

antara topik dan 

aspek namun 

tidak dijabarkan 

dalam tujuan 

yang sesuai 

Tidak terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik, aspek dan 

tujuan 

 

Metode dan 

langkah 

kegiatan 

Langkah-langkah 

layanan BKp sesuai 

dengan metode yang 

dipilih, berpusat pada 

siswa, menstimulasi 

berpikir kritis, kreatif, 

dan berorientasi 

pemecahan masalah. 

Langkah-

langkah layanan 

BKp sesuai 

dengan metode 

yang dipilih, 

berpusat pada 

siswa, namun 

kurang 

menstimulasi 

Langkah-langkah 

bimbingan tidak 

mencerminkan 

metode yang dipilih, 

berpusat pada guru, 

kurang 

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

kurang  

berorientasi 

pemecahan 

masalah 

berorientasi 

pemecahan 

masalah  

Materi Materi sesuai tingkat 

kesulitan dengan 

menggunakan 

contoh-contoh dari 

lingkungan 

lokal/pengalaman 

sehari-hari siswa, 

mengikuti 

perkembangan 

terkini, dan 

mendorong siswa 

untuk menggali 

informasi lain yang 

relevan untuk 

menumbuhkan rasa 

ingin tahu 

Materi sesuai 

tingkat kesulitan 

namun kurang 

menggunakan 

contoh-contoh 

dari lingkungan 

lokal/pengalama

n sehari-hari 

siswa, mengikuti 

perkembangan 

terkini, serta 

kurang 

mendorong 

siswa untuk 

mencari 

informasi lain 

yang relevan 

untuk 

menumbuhkan 

rasa ingin tahu 

Materi tidak 

mempertimbangkan 

urutan tingkat 

kesulitan tidak 

menggunakan 

contoh-contoh, 

materi out of date 

dan tidak 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain. 

 

Penilaian Satlan berisi 

instrumen penilaian 

yang sesuai dengan 

tujuan yang akan 

dicapai  

Satlan berisi 

intrumen 

penilaian namun 

tidak sesuai 

dengan tujuan 

yang akan 

dicapai, 

Satlan tidak 

terdapat instrumen 

penilaian  
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 

hubungan baik dan 

mendorong 

keterlibatan siswa 

dengan melakukan 

dinamika kelompok 

yang sesuai tujuan 

layanan dan 

permainan singkat 

Menciptakan 

hubungan baik 

dan mendorong 

keterlibatan 

siswa dengan 

melakukan 

dinamika 

kelompok tetapi 

tidak 

menyampaikan 

tujuan BKp 

Tidak melakukan 

dinamika kelompok 

dan permainan 

untuk memulai BKp 

 

Pelaksanaan  Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ Satlan 

dengan tepat 

 

Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ 

Satlan namun 

ada beberapa 

langkah 

bimbingan yang 

tidak sempat 

dilaksanakan 

namun tidak 

mengganggu 

keseluruhan 

BKp 

Beberapa langkah 

layanan tidak 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

rencana sehingga 

mengganggu 

makna bimbingan 

secara keseluruhan 

 

Interaksi dan 

pengelolaan 

kelompok 

Mampu mengelola 

kelompok sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

membangun interaksi 

multi arah, 

mendorong 

partisipasi aktif 

Mampu 

mengelola 

kelompok 

sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

mampu 

menggali ide 

Kurang mampu 

mengelola 

kelompok sehingga 

tidak tercipta 

suasana yang 

kondusif untuk 

bimbingan dan tidak 

mampu menggali 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

anggota dan mampu 

menggali ide dan 

perasaan anggota 

secara terbuka dan 

bebas 

dan perasaan 

anggota secara 

terbuka dan 

bebas tetapi 

interaksi terjadi 

dua arah 

ide dan perasaan 

anggota secara 

terbuka dan bebas 

Penguasaan 

materi 

Tidak terdapat 

kesalahan isi dalam 

menyampaikan 

materi serta mampu 

mengintegrasikan 

materi ke dalam 

metode dan media 

yang digunakan. 

Juga mampu 

menanggapi 

pertanyaan/respon 

siswa dengan tepat 

Tidak terdapat 

kesalahan isi 

dalam 

menyampaikan 

materi namun 

materi tampak 

berdiri sendiri 

dari metode dan 

media yang 

digunakan. Juga 

mampu 

menanggapi 

pertanyaan/resp

on anggota 

namun kurang 

memuaskan 

Terdapat kesalahan 

mendasar tentang 

isi materi, 

penggunaan 

metode dan media 

kurang sesuai 

dengan materi yang 

disampaikan. Juga 

terdapat kesalahan 

dalam merespon 

anggota. 

 

Kemampuan 

verbal dan non- 

verbal  

Volume suara dapat 

didengar oleh seluruh 

anggota kelompok 

dengan intonasi 

suara bervariasi yang 

jelas dan  didukung 

dengan bahasa non-

verbal yang tepat  

Volume suara 

dapat didengar 

oleh seluruh 

anggota 

kelompok 

dengan intonasi 

suara bervariasi 

yang jelas, tetapi 

bahasa non-

verbal kurang 

tepat 

Volume suara tidak 

dapat didengar oleh 

seluruh anggota 

kelompok dengan 

intonasi suara 

bervariasi yang 

monoton dan  

bahasa non-verbal 

yang tidak tepat 

 

Kemampuan 

komunikasi 

Mengkomunikasi 

rasa hormat kepada 

Mengkomunikasi 

rasa hormat 

Kurang 

mengkomunikasi 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

kelompok dan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

 

kepada 

kelompok, tetapi 

sesekali 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

kurang baik dan 

benar. 

rasa hormat kepada 

kelompok dan tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

Penggunaan 

waktu 

Menggunakan waktu 

untuk mendengarkan 

dan mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok 

sertamengalokasikan 

waktu secara efektif 

dan proporsional. 

Menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan 

dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota 

kelompok, tetapi 

kurang 

mampumengalo

kasikan waktu 

secara efektif 

dan 

proporsional. 

Tidak 

menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok, 

serta tidak 

mampumengalokasi

kan waktu secara 

efektif dan 

proporsional. 

 

Menutup Merangkum inti 

bimbingan kelompok, 

mengevaluasi hasil 

BKp, dan 

merencanakan tindak 

lanjut 

Merangkum inti 

bimbingan 

kelompok, 

mengevaluasi 

hasil BKp, tetapi 

tidak 

merencanakan 

tindak lanjut 

Hanya melakukan 

salah satu dari tiga 

hal berikut : 

merangkum inti 

BKp, mengevaluasi 

hasil bimbingan 

kelompok, dan 

merencanakan 

tindak lanjut 

 

Komentar 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

 

 

Nilai =  = 

 

                                               ………………, .................................20…. 
Penilai, 
 

     

                      

.……………………………… 
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Lampiran Format 4.2C 

 

FORMAT PEER ASSESMENT 

Bidang Bimbingan :  

Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok 

Kelas   :  

Tujuan   : 

Indikator   : 

Materi   : 

Metode dan Teknik : 

Alat/Bahan  : 

Waktu   : 

No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Awal 
a. Menerima anggota kelompok secara 

terbuka dan mengucapkan terimakasih 

 

 

 

 

        

b. Berdoa 

c. Menjelaskan pengertian bimbingan 
kelommpok (BKp) 

d. Menjelaskan tujuan BKp 

e. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp 

f. Menjelaskan azas-azas BKp 

g. Perkenalan nama dilanjutkan 
rangkaian nama atau bentuk 
permainan yang mengakrabkan 

2 Peralihan          

a. Menjelaskna kembali kegiatan 
kelompok. 

b. Tanya jawab tentang kesiapan 
anggota untuk kegiatan lebih lanjut. 

c. Mengenali suasana apabila anggota 
secara keseluruhan/sebagian belum 
siap untuk memasuki tahap berikutnya 
dan mengatasi suasana tersebut. 

d. Memberi contoh topik bahasan yang 
akan dikemukakan dan dibahas dalam 
kelompok.  

3 Kegiatan          
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No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

a. mempersilakan anggota kelompok 
untuk menyampaikan topik apa saja 
yang akan dibahas secara bergantian 
yang berkenaan dengan peminatan. 

b. Memilih/menetapkan topik yang akan 
dibahas terlebih dahulu 

c. Mengajak peserta didik berpikir untuk 
membangun pribadi yang cerdas 

d. Mengajak peserta didik membangun 
kondisi perasaannya yang terkemas. 

e. Mengajak peserta didik membangun 
sikap yang mawas. 

f. Mengajak peserta didik membangun 
perilaku yang tangkas. 

g. Mengajak peserta didik membangun 
kredibilitas yang tuntas. 

h. Melakukan selingn 

i. Menegaskan komitmen para anggota 
kelompok (apa yang segera dilakukan 
berkenaan dengan topik yang telah 
dibahas). 

 

4 Penutup/Pengakhiran          

a. Menjelaskan bahwa kegiatan BKp 
akan diakhiri 

b. Anggota kelompok mengemukakan 
kesan dan menilai kemajuan yang 
dicapai masing-masing. 

c. Pembahasan kegiatan lanjutan (topik 
bebas). 

d. Pesan serta tanggapan anggota 
kelompok 

e. Ucapan terimakasih 

f. Berdoa 

g. Perpisahan 

 

 

Konselor  : ________________________ 

Penilai   : ________________________  

 

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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 LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Konseling Kelompok 

Waktu  :  170 menit  

Bahan :  - Modul Praktek Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

  - Lembar kerja 

Tujuan :   Peserta terampil menyusun RPL dan mempraktekan 

layanan konseling Kelompok tentang peminatan peserta 

didik  

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.@ 10 orang 

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Fasilitator membagikan format RPL 

4. Setiap kelompok membuat RPL konseling kelompok sesuai hasil 

assesmen 

5. Fasilitator membagi format penilaian konseling kelompok. 

6. Setiap kelompok mempraktekan konseling kelompok masing-masing 

2x20 menit.  

7. Secara paralel kelompok melakukan layanan konseling kelompok 

8. Anggota kelompok peserta melakukan peer assesment dengan 

menggunakan format penilaian konseling kelompok. 

9. Peserta lain memberikan reviu berdasarkan hasil penilaian. 

10. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek konseling 

n kelompok 

 

Tugas : 

Amati konseling kelompok dengan seksama, berikan penilaian dengan 

menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 

perbaikan. 

   

LK 4.3 
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Lampiran Format 4.3A 
 

FORMAT 
RPL KONSELING KELOMPOK 

 
 

1 Identitas: 

a. Satuan Pendidikan 

b. Tahun Ajaran 

c. Kelas   

d. pelaksana dan Pihak Terkait 

: 

: 

: 

: 

: 

 

2 Waktu: 

a. Tanggal 

b. Jam Pelayyanan 

c. Volume waktu 

d. Tempat  

: 

: 

: 

: 

: 

 

3 Bidang bimbingan dan 

konseling 

:  

4 Materi Pelayanan 

a. Tema 

b. Sumber Materi Pelayanan 

 

: 

: 

 

5. Tujuan layanan :  

6 Fungsi  layanan :  

7 Metode danTeknik 

a. Jenis Layanan 

b. Kegiatan Pendukung 

 

: 

: 

 

8 Sarana  

a. Media 

b. Instrumen  

c. Sumber  

:  

9 Sasaran Penilaian  :  

10 Langkah Kegiatan :  

 
Pembentukan 
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Peralihan  
 
 

Kegiatan  
a. Berfikir 

 
b. Merasa 

 
c. Bersikap 

 
d. Berbuat 

 
e. Bertanggung jawab 

  
 
Penutup/Pengakhiran 
 
 
 
11. Rencana Penilaian 

 
Penilaian Proses:  
 
 
Penilaian Hasil: 

 a. Laiseg 
 

 b. Laijapen 
 

 c. Laijapang  
 
 
                                                          …………….,  …………..2013   

Mengetahui :  Guru BK*) 

Kepala Sekolah,   

 

(……………………………)             (……………………………………) 
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Lampiran Format 4.3B 
 

PENILAIAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK 
 

IDENTITAS 
Nama Peserta  : ............................................. 
Hari/Tanggal  : ............................................. 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
3. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Konseling 

Kelompok (KKp) dengan cara memberikan nilai pada kotak sesuai 
dengan rubrik pada kolom yang disediakan.  

4. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau 
masukan bebas pada  tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PERENCANAAN 

Kelengkapan 

dan urutan 

komponen RPL 

Isi RPL lengkap dan 

sistematis sesuai 

dengan urutan logis 

Isi RPL lengkap tapi 

kurang sistematis  

Isi RPL tidak 

lengkap dan tidak 

sistematis 

 

Aspek 

perkembangan 

dan kompetensi 

Terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik, aspek dan 

tujuan 

Terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik dan aspek 

namun tidak 

dijabarkan dalam 

tujuan yang sesuai 

Tidak terdapat 

kesesuaian logis 

dan teoritis antara 

topik, aspek dan 

tujuan 

 

Metode dan 

langkah 

kegiatan 

Langkah-langkah 

layanan KKp sesuai 

dengan metode 

yang dipilih, 

berpusat pada 

siswa, menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

berorientasi 

pemecahan 

masalah. 

Langkah-langkah 

layanan KKp sesuai 

dengan metode 

yang dipilih, 

berpusat pada 

siswa, namun 

kurang 

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan kurang  

berorientasi 

Langkah-langkah 

KKp tidak 

mencerminkan 

metode yang 

dipilih, berpusat 

pada guru, kurang 

menstimulasi 

berpikir kritis, 

kreatif, dan 

berorientasi 

pemecahan 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

pemecahan 

masalah 

masalah  

Materi/Masalah Materi sesuai 

tingkat kesulitan 

dengan 

menggunakan 

contoh-contoh dari 

lingkungan 

lokal/pengalaman 

sehari-hari siswa, 

mengikuti 

perkembangan 

terkini, dan 

mendorong siswa 

untuk menggali 

informasi lain yang 

relevan untuk 

menumbuhkan rasa 

ingin tahu 

Materi sesuai 

tingkat kesulitan 

namun kurang 

menggunakan 

contoh-contoh dari 

lingkungan 

lokal/pengalaman 

sehari-hari siswa, 

mengikuti 

perkembangan 

terkini, serta kurang 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain yang 

relevan untuk 

menumbuhkan rasa 

ingin tahu 

Materi tidak 

mempertimbangk

an urutan tingkat 

kesulitan tidak 

menggunakan 

contoh-contoh, 

materi out of date 

dan tidak 

mendorong siswa 

untuk mencari 

informasi lain. 

 

Penilaian Satlan berisi 

instrumen penilaian 

yang sesuai dengan 

tujuan yang 

akandicapai  

Satlan berisi 

intrumen penilaian 

namun tidak sesuai 

dengan tujuan yang 

akan dicapai, 

Satlan tidak 

terdapat 

instrumen 

penilaian  

 

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 

hubungan baik dan 

mendorong 

keterlibatan siswa 

dengan melakukan 

dinamika kelompok 

yang sesuai tujuan 

layanan dan 

permainan singkat 

Menciptakan 

hubungan baik dan 

mendorong 

keterlibatan siswa 

dengan melakukan 

dinamika kelompok 

dan permainan 

tetapi tidak 

menyampaikan 

Tidak melakukan 

dinamika 

kelompok dan 

permainan untuk 

memulai KKp 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

tujuan KKp 

Pelaksanaan  Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ 

Satlan dengan t 

epat 

 

Melaksanakan 

langkah-langkah 

layanan sesuai 

dengan 

perencanaan/ 

Satlan namun ada 

beberapa langkah 

KKp yang tidak 

sempat 

dilaksanakan 

namun tidak 

mengganggu 

keseluruhan KKp 

Beberapa langkah 

layanan tidak 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

rencana sehingga 

mengganggu 

makna KKp 

secara 

keseluruhan 

 

Interaksi dan 

pengelolaan 

kelompok 

Mampu mengelola 

kelompok sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

membangun 

interaksi multi arah, 

mendorong 

partisipasi aktif 

anggota dan 

mampu menggali 

ide dan perasaan 

anggota secara 

terbuka dan bebas 

Mampu mengelola 

kelompok sehingga 

tercipta suasana 

yang kondusif, 

mampu menggali 

ide dan perasaan 

anggota secara 

terbuka dan bebas 

tetapi interaksi 

terjadi dua arah 

Kurang mampu 

mengelola 

kelompok 

sehingga tidak 

tercipta suasana 

yang kondusif 

untuk bimbingan 

dan tidak mampu 

menggali ide dan 

perasaan anggota 

secara terbuka 

dan bebas 

 

Penguasaan 

materi 

Tidak terdapat 

kesalahan isi dalam 

menyampaikan 

materi serta mampu 

mengintegrasikan 

materi ke dalam 

metode dan media 

yang digunakan. 

Tidak terdapat 

kesalahan isi dalam 

menyampaikan 

materi namun 

materi tampak 

berdiri sendiri dari 

metode dan media 

yang digunakan. 

Terdapat 

kesalahan 

mendasar tentang 

isi materi, 

penggunaan 

metode dan 

media kurang 

sesuai dengan 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

Juga mampu 

menanggapi 

pertanyaan/respon 

siswa dengan tepat 

Juga mampu 

menanggapi 

pertanyaan/respon 

anggota namun 

kurang memuaskan 

materi yang 

disampaikan. 

Juga terdapat 

kesalahan dalam 

merespon 

anggota. 

Kemampuan 

verbal dan non- 

verbal  

Volume suara dapat 

didengar oleh 

seluruh anggota 

kelompok dengan 

intonasi suara 

bervariasi yang 

jelas dan  didukung 

dengan bahasa 

non-verbal yang 

tepat  

Volume suara dapat 

didengar oleh 

seluruh anggota 

kelompok dengan 

intonasi suara 

bervariasi yang 

jelas, tetapi bahasa 

non-verbal kurang 

tepat 

Volume suara 

tidak dapat 

didengar oleh 

seluruh anggota 

kelompok dengan 

intonasi suara 

bervariasi yang 

monoton dan  

bahasa non-

verbal yang tidak 

tepat 

 

Kemampuan 

komunikasi 

Mengkomunikasi 

rasa hormat kepada 

kelompok dan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

 

Mengkomunikasi 

rasa hormat kepada 

kelompok, tetapi 

sesekali 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang kurang baik 

dan benar. 

Kurang 

mengkomunikasi 

rasa hormat 

kepada kelompok 

dan tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar. 

 

Penggunaan 

waktu 

Menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok 

sertamengalokasika

n waktu secara 

efektif dan 

Menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok, 

tetapi kurang 

mampumengalokasi

kan waktu secara 

Tidak 

menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan 

dan mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota 

kelompok, serta 

tidak 
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Komponen 

Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

proporsional. efektif dan 

proporsional. 

mampumengaloka

sikan waktu 

secara efektif dan 

proporsional. 

Menutup Merangkum inti 

KKp, mengevaluasi 

hasil KKp, dan 

merencanakan 

tindak lanjut. 

Merangkum inti 

KKp, mengevaluasi 

hasil KKp, tetapi 

tidak 

merencanakan 

tindak lanjut. 

Hanya melakukan 

salah satu dari 

tiga hal berikut : 

merangkum inti 

KKp, 

mengevaluasi 

hasil bimbingan 

kelompok, dan 

merencanakan 

tindak lanjut 

 

Komentar 

 

 

 

 

Nilai =  = 

 

                                                   ………………, .................................20…. 
         

Penilai, 
              

…………………………………………………
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Lampiran Format 4.3C 

FORMAT PEER ASSESMENT 

 

Bidang Bimbingan :  

Jenis Layanan : Konseling Kelompok 

Kelas   :  

Tujuan  : 

Indikator  : 

Materi   : 

Metode dan Teknik : 

Alat/Bahan  : 

Waktu   : 

 

No Aspek yang dinilai RPLBK PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Awal 

a. Menerima anggota kelompok 

secara terbuka dan mengucapkan 

terimakasih 

 

 

 

 

        

b. Berdoa 

c. Menjelaskan pengertian 

bimbingan kelommpok (KKp) 

d. Menjelaskan tujuan KKp 

e. Menjelaskan cara pelaksanaan 

KKp 

f. Menjelaskan azas-azas KKp 

g. Perkenalan nama dilanjutkan 

rangkaian nama atau bentuk 

permainan yang mengakrabkan 

2 Peralihan          

a. Menjelaskna kembali kegiatan 

kelompok. 

b. Tanya jawab tentang kesiapan 

anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 
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No Aspek yang dinilai RPLBK PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

c. Mengenali suasana apabila 

anggota secara 

keseluruhan/sebagian belum siap 

untuk memasuki tahap berikutnya 

dan mengatasi suasana tersebut. 

d. Memberi contoh masalah yang 

akan dikemukakan dan dibahas 

dalam kelompok.  

3 Kegiatan          

b. mempersilakan anggota kelompok 

untuk menyampaikan masalah 

pribadi apa saja yang akan 

dibahas secara bergantian yang 

berkenaan dengan peminatan. 

b. Memilih/menetapkan masalah 

yang akan dibahas terlebih dahulu 

c. Mengajak peserta didik berpikir 

untuk membangun pribadi yang 

cerdas 

d. Mengajak peserta didik 

membangun kondisi perasaannya 

yang terkemas. 

e. Mengajak peserta didik 

membangun sikap yang mawas. 

f. Mengajak peserta didik 

membangun perilaku yang 

tangkas. 

g. Mengajak peserta didik 

membangun kredibilitas yang 

tuntas. 

h. Melakukan selingn 

i. Menegaskan komitmen anggota 

kelompok yang masalahnya telah 

dibahas (apa yang akan segera 

dilakukan berkenaan dengan 

adanya pembahasan demi 

terentaskan masalahnya). 
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No Aspek yang dinilai RPLBK PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Penutup/Pengakhiran          

a. Menjelaskan bahwa kegiatan KKp 

akan diakhiri 

b. Anggota kelompok 

mengemukakan kesan dan 

menilai kemajuan yang dicapai 

masing-masing. 

c. Pembahasan kegiatan lanjutan  

d. Pesan serta tanggapan anggota 

kelompok 

e. Ucapan terimakasih 

f. Berdoa 

g. Perpisahan 

 

 

 

 

Penyaji  : ________________________ 

Penilai  : ________________________

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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LEMBAR KERJA 

Kegiatan : Pengamatan Konseling Perorangan 

Waktu  :  170  menit 

Bahan :  Modul Praktek Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta terampil mempraktekan pelayanan peminatan 

melalui konseling perorangan 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.@ 10 orang 

2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Fasilitator membagikan format RPL 

4. Setiap kelompok membuat RPL konseling perorangan sesuai hasil 

assesmen 

5. Fasilitator membagi format penilaian konseling perorangan. 

6. Setiap kelompok diwakili tiga orang mempraktekan konseling 

perorangan secara bergantian masing-masing bertindak sebagai 

konselor, klien, dan pengamat masing-masing 20 menit.  

7. Secara paralel kelompok melakukan layanan konseling perorangan 

8. Pengamat melakukan peer assesment dengan menggunakan format 

penilaian konseling perorangan. 

9. Pengamat memberikan reviu berdasarkan hasil penilaian. 

10. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek konseling 

n kelompok. 

 

Tugas : 

Amati konseling perorangan dengan seksama, berikan penilaian dengan 

menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 

perbaikan. 

LK 4.4 
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Lampiran Format 4.4A 

 

RANCANGAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Deskripsi Kasus 

Deskripsi gambaran kasus berdasarkan hasil asesmen  

B. Tujuan Konseling 

Target yang akan dicapai pada sesi awal, sesi inti dan akhir sesi 

konseling, disertai  dan indikator pencapaiannya  

C. Perencanaan Pelaksanaan Konseling  

 
 

FORMAT 
RPL KONSELING PERORANGAN 

 
1 Identitas: 

a. Satuan Pendidikan 

b. Tahun Ajaran 

c. Kelas   

d. pelaksana dan Pihak Terkait 

: 

: 

: 

: 

: 

 

2 Waktu: 

a. Tanggal 

b. Jam Pelayyanan 

c. Volume waktu 

d. Tempat  

: 

: 

: 

: 

: 

 

3 Bidang bimbingan dan 

konseling 

:  

4 Materi Pelayanan 

a. Tema 

b. Sumber Materi Pelayanan 

 

: 

: 

 

5. Tujuan layanan :  

6 Fungsi  layanan :  

7 Metode danTeknik 

a. Jenis Layanan 

b. Kegiatan Pendukung 

 

: 

: 

 

8 Sarana  

a. Media 

b. Instrumen  

c. Sumber  

:  
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9 Sasaran Penilaian  :  

10 Langkah Kegiatan :  

 

a. Pengantaran  

 

b. Penjajagan 

 

c. Penafsiran 

 

d. Pembinaan 

 

e. Penilaian 

  

 

 

11. Evaluasi 

 

Penilaian Proses:  

 

 

Penilaian Hasil: 

 a. Laiseg 

 

 b. Laijapen 

 

 c. Laijapang  

 

 

                                                           …………….,  …………..2013   

Mengetahui :  Guru BK*) 

Kepala Sekolah,   

 

(……………………………)             (……………………………………) 
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Format 4.4B 
 

FORMAT PENILAIAN PRAKTIK KONSELING 
 

Konselor yang diamati : ................................... 
 
Berikan tanda cek (v) pada kolom yang sesuai 

ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 

SEKALI 

90 - 100 

BAIK 

80 – 89 

CUKUP 

70 - 79 

KURANG 

60 - 69 

KURANG 

SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN PORTO FOLIO MATERI ASESMEN 

Analisis 

 Data internal  

 Data eksternal 

 Keluasan data 

 Kedalaman data 

 Relevansi data 

 Ketepatan data 

     

Sintesis  

Organisasi data 

 Penggolongan  

 Keterwakilan 

 Kepadatan 

 Penemukaitan 
antardata 

 Eliminasi data tidak 
relevan 

Model Sintesis 

 Aktif 

 Pasif  

 Kolaborasi 

     

Diagnosis 

Identifikasi masalah 

 Cakupan 
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ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 

SEKALI 

90 - 100 

BAIK 

80 – 89 

CUKUP 

70 - 79 

KURANG 

60 - 69 

KURANG 

SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN PORTO FOLIO MATERI ASESMEN 

 Ketepatan 
pemilihan 

 Kesesuaian 
klasifikasi 
 

Etiologi 

 Internal 
o Tepat 
o Komprehensif 

 Eksternal 
o Tepat  
o Komprehensif 

     

PENILAIAN OBSERVASI PRAKTIK 

Prakonseling 

 Kesiapan konselor 
(fisik, psikis) 

 Pengaturan setting 
(tata ruang, tempat 
duduk) 

 Penyiapan instrumen 
(alat rekam audio, 
tulis, instrumen data, 
bibliokonseling) 

 Data awal tentang 
klien 

     

Pengantaran 

 Penyambutan klien 
(salam, sebut nama, 
senyum, jabat tangan, 
mempersilakan masuk 
ruang, mempersilakan 
duduk, menutup pintu, 
menempatkan diri 
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ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 

SEKALI 

90 - 100 

BAIK 

80 – 89 

CUKUP 

70 - 79 

KURANG 

60 - 69 

KURANG 

SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN PORTO FOLIO MATERI ASESMEN 

pada posisi menerima) 

 Penciptaan hubungan 
baik (menanyakan 
khabar, mengganjar 
kehadiran, topik netral) 

 Strukturing 
(pertimbangan waktu, 
ajakan kerjasama, 
harapan keberhasilan, 
jaminan kerahasiaan) 

Penjajagan  

 Menggali rasa aman 

 Menggali kompetensi 

 Menggali aspirasi 

 Menggali semangat 

 Menggali pemanfaatan 
kesempatan 

     

Penafsiran  

 Diagnosis 

 Prognosis  

     

Pembinaan 

 Memandirikan klien 
dengan berbagai 
teknik dan 
pendekatan 
konseling 

 Membahagiakan 
klien dengan 
berbagai teknik dan 
pendekatan 
konseling 

 Rangkuman hasil 

 Rencana pertemuan 
lanjutan 
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ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 

SEKALI 

90 - 100 

BAIK 

80 – 89 

CUKUP 

70 - 79 

KURANG 

60 - 69 

KURANG 

SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN PORTO FOLIO MATERI ASESMEN 

 Penugasan 

Penilaian/Evaluasi dan 

Follow-up 

 Menilai kemajuan 
klien 

 Mengukur kepuasan 
klien 

 Menilai rencan 
kegiatan yang akn 
dilakukan klien 

 Efisiensi waktu 

 Identifikasi hambatan  

 Upaya 
meminimalkan 
hambatan 

 Rediagnosis bila 
diperlukan 

     

 
                                                                          ………………., …………..20 

 
Penilai, 

 
 

                                                                           ................................ 
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Lampiran Format 4.4C 

FORMAT PEER ASSESMENT 
KONSELING PERORANGAN 

 

Jenis Layanan :  Konseling Perorangan 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kolom 1, 2, 3, atau 4  

     Kolom 1 apabila aspek yang dinilai tidak terpenuhi 

     Kolom 2 apabila sebagian kecil aspek yang dinilai 

terpenuhi 

     Kolom 3 apabila sebagian aspek yang dinilai 

terpenuhi 

     Kolom 4 apabila semua aspek yang dinilai 

terpenuhi 

No Aspek yang dinilai 
PENYAJIAN 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 Penerimaan terhadap klien 

a. Menerima klien secara terbuka. 

     

b. Apa adanya     

c. Ramah dan lembut     

d. Memberi atau mejawab salam     

e. Menyebut nama klien     

f. Mempersilahkan duduk     

g. Membukakan pintu ruang konseling     

h. Menjabat tangan klien     

i. Senyum dengan ceria     

j. Mendampingi/mengiringi klien saat 

menuju tempat duduk 

    

k. Duduk sesudah kliennya duduk     

l. Membicarakan topik netral     

m. memindahkan pembicaraan topik 

netral ke dalam permulaan konseling 

dengan menggunakan kalimat 
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No Aspek yang dinilai 
PENYAJIAN 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

“jembatan” 

n. Duduk dengan badan menghadap 

kepada klien 

    

2 Teknik Layanan      

a. Mengembangkan berbagai teknik 

konseling 

    

b. Ajakan untuk berbicara     

c. keruntutan     

d. pertanyaan terbuka     

e. dorongan minimal     

f. refleksi (isi dan perasaan)     

g. konfrontasi     

h. ajakan untuk memikirkan sesuatu 

yang lain 

    

i. perumusan tujuan     

j. Mengembangkan teknik konseling 

lainnya 

    

3. Volume bicara      

 a. Tidak mendominasi pembicaraan     

b. Mendorong klien untuk mampu: 

  - memahami,  

 - merasakan,  

 - memikirkan,  

 - mengukur wawasan dan sikap,  

 - mensinergikan berbagai hal dalam 

dirinya apa-apa yang menjadi konten 

pembicaraan 

    

4. Penilaian Segera      

a. Menanya apa yang ingin bisa 

dilakukan klien 

    

b. Menanyakan klien apa yang perlu 

dikuasai 
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No Aspek yang dinilai 
PENYAJIAN 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

c. Menanya klien bagaimana 

melakukan yang perlu dikuasi itu 

sehari-hari 

    

d. Menanyakan perasaannya setelah 

mengikuti konseling 

    

e. bertanya tentang kesungguhan yang 

akan dilakukan klien 

    

 Jumlah       

 

Nilai = 
Jumlah Nilai 

x 100 = ……… 
Nilai maksimal 

 

 

 

 

Nama Konselor: 

Nama Penilai : 


