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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Tindak lanjut ditetapkannya kurikulum 2013 adalah Implementasi di sekolah yang 

akan dimulai bulan Juli 2013. Guru sebagai ujung tombak suksesnya implementasi 

kurikulum perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam bentuk pelatihan. Pelatihan 

dalamr angka implementasi kurikulum akan diikuti oleh guru kelas I, kelas IV, 

kelasVII, kelas X dan guru bimbingan dan konseling. 

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 5 

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

atas: 

1. Modul 1 : Kurikulum 2013 dan Profesionalisasi Bimbingan dan Konseling  

2. Modul 2 : Implementasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling Dalam Kurikulum 

   2013 

3. Modul 3 :  Asesmen Peminatan Peserta Didik 

4. Modul 4 :  Praktik Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

5. Modul 5 :  Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pelayanan Peminatan Peserta 

   Didik  

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; (2) 

dapat menjelaskan dirinya sendiri (self-explanatory), maksudnya, penjelasan dalam 

paket bahan pelatihan memungkinkan peserta untuk dapat mempelajari dan 
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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. 

         

 Kepala 

 PPPPTK Penjas dan BK, 

 

    

   

 Drs. Mansur Fauzi, M.Si. 

       NIP. 195812031979031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan 

Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum 

2013 lebih sensitif dan respek terhadap perbedaan kemampuan dan kecepatan 

belajar peserta didik, dan untuk SMA/MA dan SMK memberikan peluang yang lebih 

terbuka kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang diminati, 

mendalami materi mata pelajaran dan mengembangkan berbagai potensi yang 

dimilikinya secara fleksibel sesuai dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), 

bakat, minat dan karakteristik kepribadian. 

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang mengamanatkan adanya 

peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan 

pendalaman mata pelajaran maka diperlukan adanya pelayanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor. Kegiatan bimbingan dan 

konseling yang lebih luas demikian itu diisi dengan pelayanan bimbingan dan 

konseling peminatan yang membesarkan kedirian peserta didik sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. Dengan demikian, pelayanan 

bimbingan dan konseling memberikan pelayanan peminatan siswa dengan sungguh-

sungguh di satu sisi, dan di sisi lain layanan peminatan itu tidak boleh melemahkan 

pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. 

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan layanan peminatan peserta didik 

adalah asesmen atau pengukuran terhadap komponen peminatan peserta didik. 

Pemahaman guru BK terhadap prosedur asesmen, prosedur analisis, serta 

mekanisme pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik sangatlah esensial 

untuk membantu mengarahkan siswa kepada minat yang sesuai dengan potensi dan 

daya dukung lingkungan yang dimilikinya. Kesesuaian dalam pemilihan dan 

penetapan pemintatan ini tentunya akan membantu dalam proses belajar dan 

keberhasilan dalam belajar yang dijalaninya. 
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Kegunaan modul Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling adalah untuk 

membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan strategi pengukuran 

komponen peminatan peserta didik serta dapat mengaplikasikan mekanisme 

pemilihan dan penetapan peminatan. Hal ini sangatlah menunjang tugas pokok dan 

fungsinya yaitu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling pada 

umumnya dan pelayanan peminatan peserta didik pada khususnya. Modul ini 

mempunyai keterkaitan dengan modul lainya yaitu modul Implementasi Pelayanan 

BK dalam Kurikulum 2013, serta Praktik pelayanan peminatan peserta didik. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul mata diklat Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling membahas tentang 

Asesmen dalam Bimbingan Konseling khususnya dalam layanan peminatan peserta 

didik yang meliputi tiga sub materi, yaitu (1) Asesmen dalam Bimbingan Konseling; 

(2) Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik; dan (3) Pemilihan dan 

Penetapan Asesmen dalam Bimbingan Konseling membahas tentang hakikat, 

prinsip, dan prosedur asesmen khususnya dalam layanan peminatan peserta didik, 

prosedur penyusunan instrumen asesmen dalam BK, serta prosedur analisis 

assesmen dalam BK. Dalam Pengukuran komponen peminatan peserta didik 

dibahas tentang komponen peminatan dan cara pengukurannya, pengorganisasian 

komponen peminatan, kriteria penetapan peminatan peserta didik serta pemetaan 

peminatan peserta didik. Sedangkan materi pemilihan dan penetapan peminatan 

peserta didik meliputi penjelasan tentang mekanisme peminatan peserta didik serta 

koordinasi, klasifikasi dan rekomendai dalam peminatan peserta didik. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah diklat dilaksanakan Guru BK atau Konselor akan: 

a. Memahami asesmen dalam BK 

b. Mampu melakukan pengukurankomponen peminatan peserta didik 

c. Memahami mekanisme pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik  

d. Mampu mengaplikasikan mekanisme peminatan peserta didik 
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2.  Indikator Keberhasilan 

 Guru Bimbingan Konseling atau Konselor: 

a. Menjelaskan tentang hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling 

b. Menjelaskan prinsip dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling 

c. Menjelaskan tujuan dan prosedur asesmen dalam bimbingan dan konseling. 

d. Menjelaskan tentang pengukuran komponen peminatan peserta didik 

e. Memahami pengorganisasian komponen peminatan peminatan peserta didik 

f. Memahami kriteria penetapan peminatan peserta didik 

g. Memahami peta peminatan peserta didik 

h. Menjelaskan mekanisme pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

berdasar hasil asesmen 

i. Mengkoordinasikan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dengan 

pihak terkait berdasarkan hasil asesmen 

j. Merekomendasikan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

berdasarkan hasil asesmen 

D.  Materi Pokok dan SubMateriPokok 

 1.  Materi Pokok 

a. Asesmen dalam Bimbingan Konseling 

b. Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik 

c. Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik berdasarkan Hasil Asesmen 

2. Sub Materi Pokok 

a. Asesmen dalam Bimbingan Konseling 

1) Hakikat  Asesmen 

2) Pengertian Assesmen 

3) Prinsip-Prinsip  Asesmen 

4) Tujuan Asesmen 

5) Prosedur Asesmen 

6) Prosedur Pengembangan Instrumen Asesmen dalam Bimbingan Konseling 

7) Prosedur Analisis Asesmen dalam Bimbingan Konseling 
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b. Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik  

1) Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik 

2) Menganalisis Hasil Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat, dan Minat Peserta 

Didik 

3) Penggunaan Hasil Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat, dan Minat Peserta 

Didik 

4) Pengorganisasian, Kriteria, dan Pemetaan Peminatan Peserta Didik  

c. Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik berdasarkan Hasil Asesmen 

1) Mekanisme Peminatan Peserta Didik 

a) Mekanisme peminatan peserta didik bersamaan dengan penerimaan peserta 

didik baru 

b) Mekanisme peminatan peserta didik setelah penerimaan peserta didik baru 

2) Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik Berdasarkan Hasil Asesmen  

a)  Koordinasi 

b)  Klasifikasi dan Rekomendasi 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Pembahasan modul Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling dituangkan dalam 

tiga bab materi pokok, yaitu Materi Pokok I tentang Asesmen dalam Bimbingan dan 

Konseling, Materi Pokok II tentang Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik, 

dan Materi Pokok III tentang Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik.  

Bacalah secara cermat dan teliti dari bab materi pokok I sampai bab materi pokok III 

dan tuliskan hal-hal yang dianggap penting dalam buku catatan dan diskusikan 

dengan teman-teman sehingga memperoleh kejelasan tentang isi/materi secara 

keseluruhan dari modul ini. Tanyakan kepada diri sendiri apakah yang ditulis dalam 

modul ini sudah dapat dipahami dan dapat melaksanakan dalam menyelenggarakan 

pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan khususnya asesmen dalam 

bimbingan dan konseling yang menunjang keberhasilan pelayanan peminatan 

peserta didik. 
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BAB II 

ASESMEN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A.  Indikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat: 

1. Menjelaskan tentang hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. 

2. Menjelaskan prinsip dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling. 

3. Menjelaskan tujuan dan prosedur asesmen dalam bimbingan dan konseling. 

B. Uraian Materi 

1. Hakikat  Asesmen 

Asssesmen adalah penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan 

bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah 

konseli. Pemahaman diri konseli harus didasarkan pada adanya keterangan tentang 

diri yang akurat dan sahih. Data diri yang tidak akurat dapat menimbulkan 

pemahaman yang keliru. Data yang demikian hendaknya juga dibarengi dengan 

pengamatan terhadap konseli. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengumpulkan 

informasi asesmen, baik dalam bentuk interview, test, maupun dengan melakukan 

observasi (Drummond dan Jones, 2010).  

Cronbach (1990) mengatakan bahwa penggunaan tes dalam kegiatan asesmen 

dimaksudkan untuk memajukan pemahaman diri. Disamping itu penggunaan tes 

juga dimaksudkan untuk klasifikasi, evaluasi dan modifikasi program atau perlakuan, 

dan penyelidikan ilmiah. Klasifikasi mengacu pada penggolong-golongan seseorang 

berdasarkan hasil tes, termasuk dalam pengertian klasifikasi ini adalah seleksi, 

skrining, sertifikasi, dan penempatan. Evaluasi dan modifikasi program atau 

perlakuan mengacu pada hasil suatu perlakuan yang diterapkan. Penyelidikan ilmiah 

mengacu pada perolehan data sahih dan andal mengenai variabel-variabel yang 

diteliti dan hubungan-hubungannya.  
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Hal penting yang harus dicatat bahwa ukuran yang dihasilkan dalam pengetesan 

(atau pengukuran psikologis) siftanya nisbi. Dengan kata lain angka hasil 

pengukuran itu tidak mutlak seperti halnya kalau kita mengukur panjang atau tinggi 

suatu benda. Setelah menjalankan assesmen, tugas konselor adalah menafsirkan 

hasil assesmen dan mengkomunasikan hasilnya kepada konseli, sehingga konseli 

memperoleh pemahaman yang benar, tidak menyesatkan tentang arti skor yang 

diperoleh dan konseli memperoleh pemahaman diri yang sesuai dengan kenyataan. 

Pengertian lain yang perlu dipunyai konseli adalah apa yang berhasil diungkapkan 

melalui assesmen bukan gambaran keseluruhan dirinya melainkan wakil dari 

keseluruhan segi kepribadian yang diukur.  

2.  Pengertian Assesmen 

Asesmen adalah suatu prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang 

digunakan untuk membuat inferensi atau keputusan mengenai karakteristik 

seseorang (American Educational Research Association [AERA], American 

Psychological Association [APA], dan National Council on Measurement in 

Education [NCME], 1999). Kegiatan asesmen dilakukan untuk memperoleh 

gambaran berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai dasar 

pengembangan program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan 

kebutuhan.  

Asesmen menurut Anastasi dan Urbina (1997), didefinisikan sebagai suatu ukuran 

dari suatu sampel perilaku yang objektif dan terstandar.  Cronbach (1990), 

menyatakan hal yang sama, bahwa  asesmen sebagai suatu prosedur sistematik 

untuk mengobservasi dan mendeskripsikan perilaku (sampel perilaku) dengan 

menggunakan skala numerik atau kategori yang ditetapkan. Sedangkan Smith 

(2002), memberikan pengertian  assesmen sebagai “suatu penilaian yang 

komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan 

kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan 

yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan 

pembelajaran”. 
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Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan 

strategis, karena memiliki kedudukan sebagai fondasi dalam perancangan program 

bimbingan dan konseling (BK) yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan 

karena kesesuaian program dan gambaran dari peserta didik dan kondisi 

lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan 

konseling. Dapat dikatakan bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling 

sebagai dasar penetapan program layanan  BK (Depdiknas, 2007), seperti terlihat 

pada gambar 1. 

Mengacu pada kerangka kerja tersebut, maka penyusunan program bimbingan dan 

konseling di sekolah/madrasah, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan program, dimulai dari kegiatan 

asesmen. Oleh karena itu, maka asesmen berfungsi sebagai dasar penetapan 

program layanan bimbingan konseling, untuk: 

1. Membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta didik 

2. Merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan BK 

terlaksana lebih cermat dan berdasarkan fakta di lapangan. 

3. Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. 

Selanjutnya, kegiatan asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi 2 

(dua) bidang pokok, yakni: 

1. Asesmen lingkungan, terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan 

Sekolah/Madrasah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan 

prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan 

kebijakan pimpinan Sekolah/madrasah. 

2. Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, menyangkut karakteristik 

peserta didik, seperti asepek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsiannya), 

kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya 

(pekerjaan, olah raga, seni, jurusan, dan keagamaan), masalah-masalah yang 

dialami, dan kepribadian; atau tugas-tugas perkembangannya, sebagai acuan 

dasar untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.   
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Gambar 2.1. Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling 
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 Konferensi 
Kasus 

 Kolaborasi 
Guru 

 Kolaborasi 
Orang Tua 

 Kolaborasi Ahli 
Lain 

 Konsultasi 
 Akses Informasi 

dan Teknologi 
 Sistem 

Manajemen 
 Evaluasi, 

Akuntabilitas 
 Pengembangan 

Profesi 

 Pelayanan 
Dasar 
Bimbingan dan 
Konseling 
(Untuk seluruh 
peserta didik 
dan Orientasi 
Jangka 
Panjang) 

 Pelayanan 
Responsif 
(Pemecahan 
Masalah, 
Remidiasi) 

 Pelayanan 
Perencanaan 
Individu 
(Perencanaan 
Pendidikan, 
Karier, 
Personal, 
Sosial) 

 Dukungan 
Sistem (Aspek 
Manajemen dan 
Pengembangan
) 
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3.  Prinsip-Prinsip  Asesmen 

Bagaimanapun sempurnanya suatu instrumen assesmen yang akan digunakan, 

apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip assesmen, maka hasil yang diperoleh 

tidak akan seperti yang diharapkan. Prinsip-prinsip assesmen yang dimaksud 

adalah: 

a. Sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup 

Prinsip ini berkaitan erat dengan filsafat dan tata nilai (norma) hidup yang berlaku di 

masyarakat. Artinya setiap tahapan assesmen yang dilakukan jangan sampai 

bertentangan dengan filsafat hidup dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.  

b. Keterpaduan 

Assesmen hendaknya merupakan bagian integral dari program atau sistem 

pendidikan. Dengan demikian assesmen merupakan salah satu dimensi yang harus 

dipenuhi dalam penyusunan program disamping pemenuhan guna mencapai tujuan, 

bahan, metode, dan alat pelayanan. Oleh karena itu, perencanaan assesmen harus 

sudah ditetapkan pada saat perencanaan program, sehingga antara jenis instrumen 

assesmendan tujuan pelayanan, alat pelayanan tersusun dalam satu pola 

keterpaduan yang harmonis.  

c. Realistis 

Pelaksanaan assesmen harus didasarkan pada apakah sesuatu yang akan diukur 

itu benar-benar dapat diukur? Dengan kata lain, instrumen assesmen yang akan 

digunakan harus memiliki batasan atau indikator-indikator yang jelas, operasional, 

dan dapat diukur.  

d. Tester yang terlatih (qualified) 

Mengingat tidak semua orang dapat melakukan atau mengelola suatu program 

assesmen, maka sangat diperlukan orang yang mampu melakukan atau qualified. 

Hal ini harus benar-benar diperhatikan, karena keputusan yang akan diambil 

merupakan hal yang sangat penting bagi sasaran assesmen. 
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e. Keterlibatan peserta didik 

Untuk dapat mengetahui sejauh mana peserta didik berhasil dalam proses 

pelayanan bimbingan dan konseling yang dijalaninya secara aktif, maka peserta 

memerlukan suatu assesemen. Dengan demikian, assesmen bagi peserta didik 

merupakan tuntutan atau kebutuhan. Pelaksanaan assesmen oleh konselor 

merupakan upaya dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan peserta didik akan 

layanan bimbingan dan konseling.  

f. Pedagogis 

Disamping berfungsi sebagai alat, assesmen juga berperan sebagai upaya untuk 

perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari sisi pedagogis. Assesmen dan hasil-

hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat untuk memotivasi peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil assemen 

hendaknya juga dirasakan sebagai penghargaan bagi peerta didik.  

g. Akuntabilitas 

Keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban 

(accountability). Pihak-pihak tersebut antara lain: orangtua siswa, masyarakat, calon 

pemakai lulusan, sekolah, dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut perlu mengetahui 

keadaan atau tingkat kemajuan belajar siswa atau lulusan agar dapat 

dipertimbangkan pemanfaatan atau tindak lanjutnya.  

h. Teknik Assesmen yang Bervariasi dan Komprehensif 

Agar diperoleh hasil assesmen yang objektif, dalam arti dapat menggambarkan 

prestasi atau kemampuan peserta didik yang sebenarnya, maka assesmen harus 

menggunakan berbagai teknik dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat 

komprehensif, dimaksudkan agar kemampuan dan permasalahan yang diungkap 

komprehensif yang mencakup berbagai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. 

i. Tindak Lanjut 

Hasil assesmen hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Data hasil assemen sangat 

bermanfaat bagi konselor, tetapi juga sangat bermanfaat bagi peserta didik, dan 

sekolah. Oleh karenanya perlu dikelola dengan sistem administrasi yang teratur. 

Hasil assesmen harus dapat ditafsirkan sehingga konselor dapat memahami 

kemampuan dan permasalahan setiap peserta didik sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga sesuai 

dengan kondisi, kebutuhan dan masalah peserta didik.  
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4. Tujuan Asesmen 

Mengapa konselor melakukan penilaian (asess)? Jawaban singkat dari pertanyaan 

ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai klien, termasuk dalam hal ini 

adalah para peserta didik di sekolah. Hasil-hasil kajian memperlihatkan bahwa 

sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) tujuan umum dari asesmen. Tujuan yang 

dimaksudkan adalah; (1) screening, (2) identifikasi dan diagnosis, (3) perencanaan 

intervensi, dan (4) kemajuan dan evaluasi hasil (Bagby, Wild, dan Turner, 2003; 

Erford, 2007; Sattler dan Hoge, 2006). Selanjutnya Lidz (2003)mendefinisikantujuan 

assesmen untuk melihat kondisi anak saat itu. Hasil assesmen digunakan sebagai 

bahan untuk menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling yang tepat dan 

dapat melakukan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat. Pada sisi 

lainRobb (2006), menyebutkan tujuan assesmen sebagai berikut: 

a. Untuk menyaring dan mengidentifikasi anak 

b. Untuk membuat keputusan tentang penempatan anak 

c. Untuk merancang individualisasi pendidikan 

d. Untuk memonitor kemajuan anak secara individu 

e. Untuk mengevaluasi keefektifan program. 

Sumardi & Sunaryo (2006),menyebutkan tujuan assesmen sebagai berikut: 

a. Memperoleh data yang relevan, objektif, akurat dan komprehensif tentang 

kondisi anak saat ini 

b. Mengetahui profil anak secara utuh terutama permasalahan dan hambatan 

belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, 

serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak 

c. Menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-

kebutuhan khususnya dan memonitor kemampuannya. 

Berdasarkan definisi yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu (waktu 

dilakukan asesmen) baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang 

dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan 

dan konseling sehingga dapat melakukan layanan/intervensi secara tepat 
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5. Prosedur Asesmen 

Prosedur melakukan kegiatan asesmen memerlukan prosedural yang ketat. Hal ini 

disebabkan karena dilakukan kegiatan pemecahan masalah, yang membutuhkan 

pengumpulan informasi yang terintegrasi mengenai individu dalam hubungannya 

dengan pembuatan keputuan atau inferensi mengenai individu. Menurut Urbina 

(2004), untuk membantu konselor dalam melakukan kegiatan asesmen, maka 

terdapat 4 (empat) langkah, dalam kegiatan ini, yakni:  

1) identifikasi masalah; merupakan langkah pertama dalam melakukan asesmen, 

mengidentifikasimasalah yang ada dari individu yang akan diasses. 

2) Memilih dan mengimplementasikan metode asesmen; dalam hal ini adalah 

langkah memilih dan mengimplementasikan metode pengumpulan data (contoh, 

interview, tes, observasi). 

3) Mengevaluasi informasi asesmen; dalam hal ini, kegiatan skoring, interpretasi, 

dan integrasi informasi dari keseluruhan metode asesmen dan sumber-sumber 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

4) Laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi; langkah terakhir dari 

proses asesmen adalah melaporkan hasil dan pembuatan rekomendasi. 

Langkah ini meliputi, (a) gambaran individu yang dinilai dan situasinya, (b) 

pelaporan hipotesis secara umum mengenai individu, (c) dukungan hipotesis 

dengan informasi asesmen, dan (d) pengajuan rekomendasi dalam 

hubungannya dengan alasan yang rasional (Kaufman dan Lichtenberger, 2002; 

Ownby, 1997; Sattler, 2008)  

Pada sisi lain, menurut Neukrug dan Fawcett (2006), prosedur asesmen meliputi 

kegiatan interview klinis; teknik asesmen informal seperti observasi, penggunaan 

skala rating, teknik klasifikasi, pencatatan dan dokumen pribadi; tes kepribadian 

seperti  tes obyektif, tes proyektif, dan inventori minat; dan tes-tes kemampuan, 

seperti tes prestasi, dan tes bakat (lihat gambar 2). 

Metode asesmen formal, tertuju pada instrumen asesmen yang sudah terstandar, 

dalam hal ini mempunyai bahan yang terstruktur, prosedur administrasi yang 

standar, dan menggunakan metode skoring dan interpretasi yang konsisten. Tujuan 

utama standardisasi suatu instrumen asesmen adalah untuk memastikan bahwa 

keseluruhan variabel dibawah kontrol dari penguji, juga bahwa setiap orang yang 
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ditest diperlakukan dengan cara yang sama (Urbina, 2004). Instrumen asesmen 

formal meliputi tes-tes pendidikan dan tes-tes psikologi yang terstandar, interview 

terstruktur, atau observasi perilaku yang tersrtuktur. Selanjutnya metode asesmen 

informal, adalah instrumen dan strategi yang dikembangkan tanpa ada pengujian 

validitas dan reliabilitas. Tidak ada standardisasi administrasi, prosedur skoring, atau 

interpretasi (Drummond dan Jones, 2010).  
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Gambar 2.2. Prosedur Asesmen 

 

Terdapat 2 (dua) jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling, yakni asesmen 

teknik non tes, dan asesmen teknik tes. Dilihat dari kecenderungan penggunaannya, 

maka asesmen teknik non tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur 

perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif 

lebih sederhana  sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Berbagai bentuk 

asesmen teknik non tes yang selama ini sering digunakan antara lain pedoman 

wawancara, pedoman observasi, angket, Daftar Cek Masalah (DCM), sosiometri, 

 

PROSEDUR   ASESMEN  

INFORMAL ASESMEN 
Observasi 

 Skala rating 

 Teknik Klasifikasi 

 Catatan dan Dokumen 
Pribadi  

TES KEMAMPUAN 

 Tes Prestasi 

 Tes Bakat 

 

TES KEPRIBADIAN  

 Tes obyektif  

 Teknik 

Klasifikasi 

 Catatan dan 

Dokumen 

Pribadi  

INTERVIEW KLINIS 
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Alat Ungkap Masalah Umum (AUM-U), Alat Ungkap Masalah Belajar (AUM-PTSDL), 

Inventori Tugas Perkembangan (ITP), dan lain sebagainya.  

Pada sisi lain, asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian konselor yang 

telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes psikopedagogis. 

Asesmen tes memiliki banyak jenis, di antaranya tes kecerdesan yang 

dikembangkan oleh Wechsler (The Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence, The Wechsler Intelligence for Children, The Wechsler Adult Intelligence 

Scale, The Wechsler Bellevue Intelligence Scale), The Drawing of man from 

Goodenough Haris, sedangkan tes kecerdasan yang dikembangkan oleh J.C. Raven 

(Tes Colour Progressive Matrics, Test Progressive Matrics Standard, Test 

Progressive Matrics Advance). Tesbakat antara lain Flanagan Aptitude Classification 

Test, General Aptitude Test Battery, Differential Aptitude Test (DAT), Scholastic 

Aptitude Test. Sedangkanuntuk tes minat antara lain Strong Vocational Interest 

Blank, Kuder Preference Record, tes kemampuan kerja antara lain Kraepelin Test. 

Pauli Test, tes kepribadian antara lain Rorschach, Wartegg Test, Baum Test, Draw A 

Man Test, Edward Personal Preference Schedule, Study of values, serta tes 

kematangan sosial.  

6. Prosedur Pengembangan Instrumen Asesmen dalam BK 

Kemampuan menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen merupakan salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor dalam memberikan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah Penyusunan dan pengembangan instrumen 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan karena belum ada 

instrumen yang dapat mengukur aspek tersebut. Walaupun sudah ada, dapat 

dilakukan adaptasi sesuai dengan karakteristik subyek dan wilayah administratif. 

Kemampuan bagi konselor ini diperlukan dalam proses pengumpulan data peserta 

didik maupun lingkungan. Selanjutnya informasi yang diperoleh berdasarkan hasil 

asesmen ditujukan sebagai dasar dalam merencanakan program, dan menentukan 

layanan yang tepat bagi peserta didik.  

Menurut Djaali dan Muljono (2008), langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengembangan instrumen adalah: 
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1) Identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen; Tujuan utama pengembangan 

instrumen ditentukan oleh konselor sebagai pengembangan instrumen, antara 

lain untuk diagnostik, penempatan, identifikasi, dan sebagainya. 

2) Identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu; untuk pengembangan 

instrumen, perlu ditentukan konsep sampel tingkah laku yang “valid” dapat 

mewakili konstruk teori yang akan diukur. 

3) Mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara 

eksplisit telah tertuang pada rumusan konstruk variabel.  

4) Mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. 

5) Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan 

kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Sebagai contoh, tidak 

setuju ke setuju, negatif ke positif, tidak pernah ke selalu, dan lain sebagainya. 

6) Mengkonstruksi sejumlah draf butir; Butir instrumen yang dibuat diusahakan 

sebanyak-banyaknya karena pada tahap selanjutnya, butir-butir tersebut akan 

diseleksi, mana yang paling baik.  

7) Mereview butir dengan memperhatikan: akurasi, kesesuaian dan relevansi 

spesifikasi instrumen, kekurangan konstruksi butir yang bersifat teknis, tata 

bahasa, bias, dan keterbacaan.  

8) Melakukan uji coba awal; uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

ketepatan ukur (reliabilitas) instrumen.  

9) Melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar; Setelah melakukan uji 

coba awal, isntrumen dapat diuji coba kembali kepada responden yang lebih 

besar dan lebih bervariasi sesuai keluasan tujuan pengembangan instrumen. 

10) Menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi butir yang tidak 

sesuai dengan kriteria. 

11) Mendesain dan melakukan perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen.  

12) Mengembangkan panduan atau pedoman untuk pengadministrasian, pemberian 

skor, dan interpretasi. Perangkat akhir tersebut meliputi bagian-bagian pokok, 

yakni (Crocker dan Algina, 1986): (a) petunjuk pengerjaan, (b) perangkat butir 

soal yang berupa daftar pertanyaan atau pernyatan, dan (3) cara penafsiran.  
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7. Prosedur Analisis Asesmen dalam BK 

Prosedur analisis asesmen merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan 

asesmen. Konselor, harus mempunyai pemahaman melakukan skoring terhadap 

asesmen, serta interpretasi dan maknanya. Terdapat beberapa tipe skor untuk 

menampilkan performansi pada suatu asesmen, seperti persentil, Skor T, skor 

deviasi IQ, stanine, dan lain sebagainya. Instrumen asesmen dapat berbeda dalam 

hubungannya dengan skoring yang digunakan.  

Kegiatan skoring, dapat dilakukan dengan tangan, menggunakan bantuan komputer, 

atau dapat juga skoring dilakukan oleh klien sendiri.  

Berkenaan dengan hal tersebut, maka The Code of Professional Responsibilities in 

Educational Measurement (1995) dalam Drummond dan Jones (2010), menyatakan 

bahwa skoring asesmen dapat dilakukan dengan pantas dan efisien dan juga 

hasilnya dapat dilaporkan secara akurat dan tepat. Berkenaan dengan hal tersebut, 

maka konselor mempunyai tanggungjawab profesional dalam hal: 

1) Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai skoring, jadwal 

pelaporan, proses skoring yang digunakan, acuan rasional untuk pendekatan 

skoring, prosedur pengendalian kualitas, format pelaporan. 

2) Memastikan akurasi hasil dari asesmen dengan melakukan prosedur 

pengendalian kualitas yang rasional sebelumnya, selama, dan sesudah skoring. 

3) Meminimalisasi pengaruh skoring dari faktor-faktor yang tidak relevan dari tujuan 

asesmen. 

4) Menyediakan hasil skor yang benar untuk klien.Memproteksi informasi yang 

bersifat rahasia dari identifikasi individu berdasarkan acuan hukum yang berlaku. 

5) Menentukan proses yang rasional dan terbuka untuk melakukan skoring 

asesmen kembali.  

C. Latihan 

1.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman   yang 

Anda alami: 

a. Deskripsikan hakekat assesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah! 
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b. Jelaskan dan sebutkan jenis asesmen dalam layanan bimbingan dan 

konseling!  

c. Jelaskan tujuan dan fungsi asesmen dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah! 

d. Deskripsikan prinsip-prinsip asesmen dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah! 

e. Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling, harus berlandaskan 

pada hasil asesmen. Uraikan pernyataan tersebut! 

 
2.  Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling tepat dengan memberikan 

tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada setiap opsion jawaban. 

(1) Penggolong-golongan seseorang berdasarkan hasil assesmen. 

Penggolongan ini termasuk kegiatan : 

a. Seleksi 

b. Skrining 

c. Sertifikasi 

d. Klasifikasi 

 
(2) Analisis hasil need assessment dalam pelayanan bimbingan dan konseling 

digunakan untuk : 

a. mengetahui kebutuhan peserta didik 

b. menentukan masalah peserta 

c. mengetahui kondisi nyata peserta didik 

d. menyusun program bimbingan dan konseling 

 
(3) Assesmen sebagai “Proses sistematika dalam mengumpulkan data 

seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan 

yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa 

yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut guru akan 

dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan 

kenyataan objektif”. Definisi di atas adalah definisi asesmen menurut: 

a. Cronbach 

b. Robb & Lidz 

c.   James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis 

d.   Robert M Smith 
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(4) Keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan 

pertanggungjawaban. Adalah penjelasan prinsip: 

a. Keterpaduan 

b. Realistis 

c. Pedagogis 

d. Akuntabilitas  

 
(5) Jenisasesmen teknik non tes yang sering digunakan dalam pengungkapan 

masalah sederhana dan mudah digunakan adalah: 

a. Tes kematangan sosial 

b. AUM-PTSDL 

c. ITP 

d. Draw A Man Test 

 

D. Rangkuman  

1. Asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan proses mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang peserta didik dan 

lingkungannya.  

2. Asesmen didefinisikan sebagai suatu ukuran dari suatu sampel perilaku yang 

objektif dan terstandar (Anastasi dan Urbina, 1997).  Hal ini diperkuat oleh  

Cronbach (1990), bahwa asesmen sebagai suatu prosedur sistematik untuk 

mengobservasi dan mendeskripsikan perilaku (sampel perilaku) dengan 

menggunakan skala numerik atau kategori yang ditetapkan. Sedangkan Smith 

(2002), mengartikan assesmen sebagai “suatu penilaian yang komprehensif dan 

melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana 

hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan 

anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran”. 

3. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan 

strategis. Hal ini disebabkan karena kesesuaian program dan gambaran dari 

peserta didik dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan 

pelayanan bimbingan dan konseling.  
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4. Terdapat dua jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling, dan digunakan 

dalam peminatan yakni; asesmen teknik non tes, dan asesmen teknik tes.  

5. Dilihat dari kecenderungan penggunaannya, maka asesmen teknik non tes 

paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, 

pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif lebih 

sederhana  sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami.  

6. Asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian konselor yang telah 

memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes psikopedagogis.  

7. Kemampuan menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen merupakan 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor dalam memberikan 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah Penyusunan dan pengembangan 

instrumen dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan 

karena belum ada instrumen yang dapat mengukur aspek tersebut. Jika sudah 

ada, dapat dilakukan adaptasi sesuai dengan karakteristik subyek dan wilayah 

administratif.  

8. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen, yakni: (1)  

Identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen (2) Identifikasi tingkah laku 

yang mewakili konstruk tertentu; (3) Mengembangkan dimensi dan indikator 

variabel; (4) Mempersiapkan kisi-kisi instrumendan proporsi butir yang menjadi 

fokus, (5) Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu 

rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawsanan; (6) 

Mengkonstruksi sejumlah draf butir; (7) Mereview butir dengan memperhatikan: 

akurasi, kesesuaian dan relevansi spesifikasi instrumen, kekurangan konstruksi 

butir yang bersifat teknis, tata bahasa, bias, dan keterbacaan; (8) Melakukan uji 

coba awal; (9) Melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar; (10) 

Menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi butir yang tidak 

sesuai dengan kriteria; (11) mendesain dan melakukan perhitungan validitas dan 

reliabilitas instrumen; (12) Mengembangkan panduan atau pedoman untuk 

pengadministrasian, pemberian skor, dan interpretasi.  

9. Hasil pelaksanaan asesmen menggambarkan potensi, tugas perkembangan, 

dan masalah peserta didik serta menggambarkan potensi dan kondisi 

lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun pekerjaan dimana peserta didik 

berada. Oleh karena itu, hasil asesmen merupakan dasar untuk merancang 

program bimbingan dan konseling yang berbasisi kebutuhan.  
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10. Konselor, harus mempunyai pemahaman melakukan skoring terhadap asesmen, 

serta interpretasi dan maknanya. Terdapat beberapa tipe skor dan teknik 

analisis yang digunakan dalam melakukan asesmen.  

E. Evaluasi 

Bab ini menguraikan mengenai pentingnya asesmen dilakukan dalam hubungannya 

untuk membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta didik, dan 

juga dalam hubungannya dengan peminatan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

penguasaan yang “mantap” bagi guru bimbingan dan konseling untuk melakukan 

kegiatan asesmen. Hasil asesmen merupakan dasar untuk merancang program 

bimbingan dan konseling yang berbasis kebutuhan. Sebagai pelayanan profesional, 

dalam menggunakan asesmen, seorang konselor perlu pula memperhatikan dan 

menaati aturan atau kode etik yang ditetapkan dalam melakukan kegiatan asesmen. 

F. Umpan Balik  

Kerjakan latihan yang ada dari bab 2 dalam modul ini, selanjutnya cocokkan 

jawaban Anda dengan materi yang telah diuraikan sebelumnya. Hitunglah jawaban 

Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda terhadap materi bab2. 

 

Rumus: 

% 100 x 
10

benar yang Andajawaban Jumlah 
 PenguasaanTingkat   

 

Interpretasi tingkat penguasaan yang Anda capai adalah: 

   90%  - 100%  = baik sekali 

   80%  -  89%  = baik 

   70%  -  79%  = cukup 

       <70%  = kurang 

 

Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, berarti Anda telah 

mencapai kompetensi yang diharapkan pada bab2 ini dengan baik. Anda dapat 

meneruskan dengan materi bab selanjutnya. Namun sebaliknya, apabila tingkat 

penguasaan Anda terhadap materi ini masih di bawah 80%, Anda perlu mengulang 

kembali materi ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 
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BAB III 

PENGUKURAN KOMPONEN PEMINATAN PESERTA DIDIK 

 

A. Indikator Keberhasilan  

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta akan mampu: 

1. Menjelaskan tentang pengukuran komponen peminatan peserta didik 

2. Memahami pengorganisasian komponen peminatan peminatan peserta didik 

3. Memahami Kriteria Penetapan Peminatan Peserta didik 

4. Memahami Peta Peminatan Peserta didik 

B. Uraian Materi  

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya kita mengetahui bahwa ada 7 

komponen pokok yaitu, prestasi belajar, prestasi non akademik, nilai UN,minat 

belajar tinggi, cita-cita, perhatian orang tua, dan diteksi potensi, yang perlu 

dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan penetapan minat belajar secara 

tepat bagi peserta didik. Untuk mempereroleh data tentang komponen pokok 

tersebut perlu dilakukan pengumpulan data dan kegiatan pengukuran. 

Dari ketujuh komponen tersebut komponen terakhir yaitu deteksi potensi 

memerlukan pengukuran lebih lanjut.  

1. Pengukuran Komponen Peminatan Peserta Didik 

Ketepatan dalam memberikan layanan bimbingan dana konseling untuk pemilihan 

dan penetapan peminatan peserta didik memerlukan berbagai macam data atau 

informasi tentang diri calon peserta didik. 

Wand dan Brown mendefinisikan pengukuran sebagai: “Measurement means the art 

or prosses of exestaining the extent or quantity of something”. Jadi pengukuran 

adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari pada 

sesuatu. Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang 

ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif atau dalam kata lain berdasarkan angka-

angka. 
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James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis mendefinisikan assesmen sebagai “proses 

sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk 

melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan 

untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. 

Berdasarkan pada definisi tersebut, apabila dikaitkan dengan pelayanan bimbingan 

dan konseling, assesmen dapat diartikan suatu proses komprehensif dan sistematis 

dalam mengumpulkan data untuk melihat kemampuan dan potensi peserta didik 

sebagai bahan untuk menentukan pemilihan peminatan. Data tersebut digunakan 

dalam penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. 

Teknik-teknik pengukuran yang digunakan dalam bimbingan dan konseling secara 

umum dapat dikelompokkan ke dalam teknik tes dan teknik non tes. 

a. Teknik tes dapat berbentuk: 

1) Pilihan ganda 

Tes PG terdiri atas pokok soal (item) dan alternatif jawaban (option). Tes PG yang 

baik memiliki probabilitas menebak 20-25% (4-5 pilihan jawaban). 

Jenis-jenis tes PG adalah sebagai berikut. 

a) Melengkapi Pilihan (Ragam A) memilih yang paling tepat (benar) 

b) Hubungan antar hal (Ragam B) hubungan sebab-akibat tepat untuk level kognitif 

lebih dari C1 (ingatan) 

c) Analisis kasus (Ragam C) tepat untuk mengukur level kognitif penerapan, 

analisis, sintesis, evaluasi  

d) Ganda Kompleks (Ragam D) memilih yang paling tepat (benar) tepat untuk level 

kognitif lebih dari C1 (ingatan) 

e) Membaca Diagram, Tabel, atau Grafik (E) tepat untuk level kognitif lebih dari C1 

Kebaikan tes pilihan ganda, yaitu: 

a) Lebih fleksibel dan efektif 

b) Mencakup hampir seluruh bahan pelajaran 

c) Tepat untuk mengukur penguraian informasi, perbendaharaan kata–kata, 

pengertian–pengertian, aplikasi prinsip, rumus serta kemampuan untuk 

menginterpretasi atau bakatkan data 
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d) Dapat juga untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal membuat penafsiran, 

melakukan pemilihan, mendiskriminasikan, menentukan pendapat atas dasar 

alasan tertentu dan menarik kesimpulan 

e) Koreksi dan penilaiannya mudah 

f) Objektif 

g) Dapat dipakai berulang-ulang 

Kelemahan tes pilihan ganda, yaitu: 

a. Sulit serta membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun soal 

b. Tidak dapat dipakai untuk mengukur kecakapan siswa dalam 

mengorganisasikan bahan 

2) Isian pendek 

Keunggulan tes isian, yaitu: 

a) Mudah dalam penyusunannya, terutama untuk mengukur ingatan/pengetahuan 

b) Sedikit kesempatan untuk menduga–menduga jawaban 

c) Cocok untuk siswa kelas/tingkat rendah 

Kelemahan tes isian, yaitu: 

a) Sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi 

b) Sulit menyusun soal yang hanya satu jawaban, lebih–lebih untuk proses mental 

yang tinggi 

c) Sulit penilainnya jika terdapat bermacam–macam jawaban yang benar 

3) Essay 

Kelebihan tes yang berbentuk essay adalah:Tepat mengukur kemampuan 

menghasilkan, mengorganisasikan, mengekspresikan, mengintegrasikan, menguji 

dan mengevaluasi idenya sendiri 

b. Teknik non tes dapat berupa: 

1) Dokumentasi   

Sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar berdasarkan buku raport 

peserta didik kelas VII, VIII, dan IX  serta nilai ujian nasional saat belajar di 

SMP/MTs. Data ini dapat dianalis perkembangan belajar siwa yang merupakan 

cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan umum dan kecerdasan khusus 
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peserta didik yang dimaknakan dari matapelajaran yang ditempuh relevansinya 

dengan bidang keahlian atau macam peminatan belajar peserta didik. 

2) Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. 

3) Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang 

disengaja, terencana, dan sistematis antara pewawancara (interviewer) dengan 

individu yang diwawancarai (interviewee).  

Alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui media komunikasi telepon, tele 

conference, internet, dll. 

Jenis data yang sesuai dikumpulkan: identitas pribadi, latar belakang keluarga, 

sikap, penyesuaian diri, pendapat, harapan, permasalahan yang dialami, dan 

lain-lain. 

4) Angket 

Sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar peserta didik dan 

perhatian orang tua. Isian minat belajar peserta didik dapat dipergunakan untuk 

penetapan peminatan belajar sebab isian minat merupakan pernyataan pikiran 

dan perasaan serta kemauan peserta didik. Isian perhatian orang tua 

merupakan bukti  tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data 

tersebut. 

5) Skala penilaian 

Metode yang mengandung penilaian dari pengamat terhadap orang yang 

diamati. Nilai skala ini terletak pada kebermaknaan karakteristik yang akan 

dinilai 

6) Inventori 

semacam tes atau alat ukur yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang di susun 

secara khusus untuk mengungkapkan hal-hal yang ingin di ketahui tentang 

seseorang. 

Secara ideal dan teoritis hanya ahli psikologi dan yang telah mendapat pelatihan 

khususnyang berhak menyelenggarakan pemeriksaan atau pengukuran 

psikologi. Kompetensi penggunaan alat tes berkaitan erat dengan tingkatan atau 

level kompleksitas pada alat tes itu sendiri. American Psychological Association 

(APA) mengkategorikan alat tes ke dalam 3 level.: 
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Level A, pada level ini alat tes dapat diadministrasikan, diskor dan 

diinterpretasikan dengan bantuan manual. 

Level B, pada level ini pengguna memerlukan training khusus dalam 

pengadministrasian, skoring dan interpretasi. 

Level C, kategori yang paling ketat dan mencakup tes yang membutuhkan 

pelatihan dan pengalaman. Alat tes level ini memerlukan pemahaman 

substantive tentang testing.  

Jenis-jenis tes intelegensi  

 Berdasarkan penataannya ada beberapa jenis tes intelegensi, yaitu : 

1) Tes Intelegensi individual, beberapa di antaranya: 

a. Stanford –Binet Intelegence Scale. 

b. Wechster –Bellevue Intelegence Scale (WBIS) 

c. Wechster –Intelegence Scale For Children (WISC) 

d. Wechster –Ault Intelegence Scale (WAIS) 

e. Wechster Preschool an 

d Prymary Scale of Intelegence (WPPSI) 

 2) Tes Intelegensi kelompok, beberapa di antaranya: 

a. Pintner Cunningham Prymary Test 

b. The California Test of Mental Makurity 

c. The Henmon –Nelson Test Mental Ability 

d. Otis –Lennon Mental Ability Test (h. 21) 

e. Progassive Matrices 

Tes Bakat 

Semula tes bakat digunakan untuk mengukur keterampilan, kecakapan, atau 

kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam suatu kecakapan tertentu. Lebih 

spesifik lagi, skor tes bakat menyediakan indeks asesmen keterampilan yang 

memprediksi atau mengindikasikan performa seseorang atas suatu vokasional atau 

program pelatihan. Tes bakat juga mengindikasi kekuatan dan kelemahan kognitif 

individu. Contohnya, asesmen skolastik digunakan untuk memprediksi keberhasilan 

program pendidikan. Skor tes bakat menyediakan indeks kemampuan klerikal. 
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Tes bakat diperoleh sebagai baterai asesmen sejumlah bakat dan keterampilan atau 

sebagai tes tunggal yang mengukur bakat khusus. Kombinasi skor baterai 

memprediksi kriteria pendidikan atau pelatihan tertentu sebaik kriteria performa atas 

vokasional tertentu yang membutuhkan kombinasi skolastik. Meskipun tes bakat 

pada awalnya menjadi dasar prediksi kesuksesan dalam suatu vokasional atau 

program pelatihan, tetapi juga digunakan sebagai alat konseling untuk eksplorasi 

karir. 

Contoh baterai tes bakat majemuk representatif yang pernah dan sering digunakan 

di berbagai negara antara lain sebagai berikut.  

1) The Differential Aptitude Test (DAT). Tes DAT terdiri atas delapan subtes, yaitu: 

verbal reasoning, numerical ability, abstract reasoning, space relations, 

mechanical reasoning, clerical speed and accuracy, spelling, dan language 

usage. Keseluruhan baterai membutuhkan 3 jam untuk pengisiannya. Pada 

awalnya baterai ini dirancang untuk siswa sekolah menengah dan perguruan 

tinggi. Saat skor verbal dan numerik dikombinasikan, terbentuk bakat skolastik. 

Subtes lain digunakan untuk perencanaan vokasional dan pendidikan.  

2) The General Aptitude Test Baterai (GATB). Batterai GATB merupakan 

komposisi atas delapan paper and pencil test dan empat tes apparatus. 

Sembilan kemampuan diukur oleh 12 tes, yaitu: intelligence, verbal, numerical, 

spatial, form perception, clerical perception, motor coordination, finger dexterity, 

dan manual dexterity. Tes GATB diputuskan untuk digunakan oleh siswa SMA 

dan orang dewasa. Waktu tes 2,5 jam. Hasil tes digunakan untuk konseling 

vokasional, pendidikan, dan penempatan.  

3) Flanagan Aptitude Classification Test (FACT). Tes FACT terdiri atas 16 subtes, 

yaitu: inspection, coding, memory, precision, assembly, scales, coordination, 

judgement/comprehension, arithmetic, patterns, components, tables, mechanics, 

expression, resoning, dan ingenuity. Masing – masing tes mengukur 

pertimbangan perilaku kritis terhadap performa pekerjaan. Diputuskan memilih 

kelompok seleksi. Keseluruhan aspek tes memerlukan waktu beberapa jam. 

Awalnya tes ini dirancang untuk siswa sekolah menengah dan orang dewasa.  
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4) Army Services Vocational Aptitude Baterai (ASVAB). Tes ASVAB terdiri atas 12 

subtes, yaitu: general information, numerical operations, attention to detail, work 

knowledge, arithmetic reasoning, space perception, mathematics knowledge, 

electronic information, mechanical comprehension, general science, shop 

information, and automotive information. Total waktu tes 180 menit. Tes 

dirancang untuk konseling karir dalam melayani tentara tapi dapat juga 

digunakan untuk konseling karir secara umum. Tersedia bagi sekolah 

menengah. 

Tes Minat 

Penelitian awal mengindikasikan bahwa minat-minat yang diekspresikan bukanlah 

prediktor yang baik untuk pemilihan okupasional seperti inventori minat. Penelitian 

berikutnya, menemukan bahwa minat yang diekspresikan dan diukur sama baiknya 

untuk memprediksi pemilihan okupasional. banyak inventori minat berhubungan 

dengan minat konseli terhadap okupasi yang spesifik. Beberapa konseli memiliki 

pendapat umum tentang minat mereka tetapi tidak diketahui bahwa okupasi mana 

yang berhubungan dengan wilayah minat umum 

Dua terbesar yang digunakan secara luas adalah Strong Campbell Interest Inventory 

(SCII) dikembangkan oleh E.K. Strong (1938) dan dimodifikasi oleh D.P. Campbell 

(1974) dan Kuder Interest Inventories dikembangkan oleh G.F. Kuder (1963). 

Sekarang pendekatan Holland (1973) untuk mengidentifikasi minat telah mendapat 

perhatian. 

2. Menganalisis Hasil Pengukuran komponen  Peminatan Peserta Didik 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang 

diperoleh. Analisis tes adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

rangka meningkatkan mutu suatu tes, baik mutu keseluruhan tes maupun mutu tiap 

butir soal/tugas yang menjadi bagian dari tes. Tes sebagai alat seleksi maupun 

evaluasi diharapkan menghasilkan nilai atau skor yang obyektif dan akurat. Bila tes 

yang digunakan guru kurang baik, maka nilai yang diperoleh siswa tidak obyektif dan 

berarti siswa diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu perlu diusahakan agar tes yang 

diberikan kepada siswa sedapat mungkin cukup baik dan bermutu dilihat dari 

berbagai segi. 
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Dalam analisis data diperlukan metode khusus sesuai dengan macam dan jenis 

instrumen dan cara penskorannya. Dalam pemberian skor, hal pertama yang harus 

diperhatikan adalah ada tidaknya perbedaan bobot tiap-tiap aspek yang ada dalam 

lembar penilaian atau observasi tersebut. Apabila tidak ada, maka penskorannya 

lebih mudah. Skor akhir sama dengan jumlah skor tiap-tiap butir.  

3. Penggunaan Hasil Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat, dan Minat 

Peserta Didik 

Hasil skor yang diperoleh dan  telah dianalisis kemudian diberi bobot sesuai  dengan 

kreteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan kondisi, potensi 

yang ada pada diri peserta didik. 

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran digunakan sebagai dasar  : 

a.   Untuk menyaring dan mengidentifikasi anak 

b. Untuk membuat keputusan tentang penempatan anak 

c. Untuk merancang individualisasi pendidikan 

d. Untuk memonitor kemajuan anak secara individu 

e. Untuk mengevaluasi keefektifan program. 

4.  Pengorganisaian, Kriteria Dan Pemetaan Peminatan Peserta Didik 

a.   Pengorganisasian Peminatan Peserta didik  

Layanan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik diperlukan berbagai data 

peserta didik dan orang tua yang mempunyai makna dan  saling berkaitan dalam 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Data yang berkaitan dengan 

peminatan peserta didik dapat diperoleh dengan menggunakan teknik non tes dan 

teknik tes. Teknik non tes dapat diyakini sebagai teknik untuk memperoleh data 

pokok untuk penetapan peminatan peserta didik. Namun pada sekolah tertentu yang 

memiliki daya dukung dana dan tenaga serta mengaharapkan data lebih banyak 

lagi, maka  dapat juga menggunakan teknik tes untuk menditeksi potensi peminatan 

peserta didik. Data yang diperlukan untuk menetapkan peminatan peserta didik 

meliputi:  

1) Data prestasi belajar peserta didik dari sekolah sebelumnya (SMP/MTs) kelas 

VII, VIII, dan IX dicermati perkembangan dan  jumlah nilai  setiap matapelajaran 

yang terkait dengan peminatan belajar.  
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2) Data prestasi/nilai  belajar   UN dicermati relevansinya dengan peminatan dan  

nilai UN  digabungkan  dengan nilai raport, sebagai pertimbangan menyusun 

ranking.  

3) Data prestasi non akademik yang diperoleh dicermati relevansinya dengan 

peminatan dan dapat diberi skor tingkat sekolah =1, kecamatan = 2, kabupaten 

= 3,  provinsi = 4, nasional = 5, dan internasional =7.  Pemberian skore ini 

diperlukan sebagai bahan menyusun ranking. 

4) Data tentang minat studi lanjut, minat pekerjaan, minat jabatan, minat 

matapelajaran, cita-cita kehidupan di masa depannya dan bidang peminatan 

yang dipilih, harus dicermati apakah terdapat relevansinya. Bila terdapat 

kesesuaian, maka mendukung untuk penetapan peminatan belajar peserta didik. 

Namun bila tidak relevan dengan peminatannya, maka dalam wawancara lebih 

ditekankan klarifikasi dan diberikan informasi yang memberikan wawasan lebih 

luas.  

5) Data perhatian, fasilitasi, harapan, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi orang 

tua diharapkan memberikan dukungan terhadap  peminatan  belajar peserta 

didik, terutama data tentang keinginan bidang keahlian diharapkan terdapat 

kesesuaian antara anak dan orang tua. Bila hasil pencermatan data orang tua 

peserta didik tidak memberikan dukungan terhadap peminatan belajar peserta 

didik, maka perlu dipahami lebih lanjut tentang perhatian orang tua melalui 

wawancara.. Dalam penetapan peminatan belajar perlu lebih mendasarkan pada 

data prestasi dan minat anak yang telah diperoleh dan ditambah hasil 

wawancara dan observasi. 

6) Data diteksi potensi peserta didik di SMP/MTs atau rekomendasi Guru 

Bimbingan dan Konseling SMP/ MTs tentang peminatan belajar peserta didik.  

7) Data diteksi potensi peserta didik  melalui  tes peminatan yang dilaksanakan di 

SMA/ SMK,  akan diperoleh rekomendasi kecenderungan jenis peminatan 

belajar peserta didik.   

Secara skematis dapat dilihat diagram pengorganisaian peminatan belajar peserta 

didik sebagai berikut. 
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              Diagram 3.1. Peminatan Belajar 

 

Memperhatikan data yang dapat diperoleh dalam proses peminatan belajar peserta 

didik dan diagram tersebut, maka dapat disajikan dan dipilih salah satualternatif 

penetapan peminatan belajar peserta didik yang sesuai dengan kondisi dan  daya 

dukung masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut: 

a. Alternatif pertama  adalah bahwa guru bimbingan dan konseling dalam proses 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik berdasarkan 5 komponen 

sebagai berikut. 

1) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 

2) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 

3) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

4) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ 

pendataan 

5) Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-putrinya. 
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b. Alternatif kedua adalah bahwa guru bimbingan dan konseling dalam proses 

pemilihan dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan  berdasarkan 

enam komponen sebagai berikut : 

1) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 

2) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 

3) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

4) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ 

pendataan. 

5) Data diteksi potensi/ rekomendasi guru bimbingan dan konseling SMP/MTs. 

6) Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-putrinya. 

c. Alternatif ketiga adalah bahwa guru bimbingan dan konseling dalam proses 

pemilihan dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan  enam 

komponen sebagai berikut. 

1) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 

2) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 

3) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

4) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ 

pendataan. 

5) Data diteksi potensi peserta didik menggunakan  tes peminatan yang 

dilaksanakan di SMA/SMK. 

6) Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-putrinya. 

d. Alternatif keempat  adalah bahwa guru bimbingan dan konseling dalam proses 

pemilihan dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan tujuh  

komponen sebagai berikut 

1) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 

2) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 

3) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

4) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ 

pendataan. 

5) Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang 

dilaksanakan di SMP/MTs. 

6) Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang 

dilaksanakan di SMA/SMK. 

7) Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-putrinya. 
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Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik terdapat berbagai 

personal yang terlibat yang meliputi peserta didik sebagai subjek belajar;  orang tua 

memberikan perhatian dan dukungan;  guru bimbingan dan konseling menelusuri 

dan mengorganisasikan serta menetapkan peminatan belajar peserta didik dan 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembelajaran yang mendidik, guru mata 

pelajaran melakanakan pembelajaran; dan  kepala sekolah memberikan kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan kuota kelompok  peminatan 

belajar peserta didik yang diselenggarakan. 

Kriteria Penetapan Peminatan Peserta Didik. 

Kegiatan pemilihan dan penetapan peminatan  peserta didik yang dilaksanakan 

bersamaan dengan kegiatan penerimaan siswa batu, maka terdapat dua hal penting 

yaitu kriteria yang secara formal diselenggarakan penetapannya adalah nilai ujian 

nasional ditambah nilai kegiatan/ kejuaraan yang secara formal diselenggarakan 

secara resmi oleh pemerintah atau organisasi profesi atau organisasi sosial. Di 

samping itu, sesuai dengan karakteristik progam peminatan belajar tertentu atau 

kompetensi keahlian tertentu memerlukan persyaratan khusus berupa tes fisik atau 

kesehatan, maka dipersilakan menyelenggarakan tes fisik/ kesehatan  bagi peserta 

didik. Hal ini dimaksudkan untuk kelancaran pembelajaran bagi peserta didik, 

sedangkan rambu-rambu kriteria penetapan peminatan belajar peserta didik sebagai 

berikut ini sedangkan alternatif komponen dalam pemilihan dan penetapan 

peminatan dalam dipilih sebagai berikut: 

1. Peminatan belajar bagi peserta didik SMA 

a. Peminatan Matematika  dan Ilmu-ilmu Alam 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Matematika dan Sains sebagai pilihan 

pertama 

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Semester  1,2,3,4,5,6 dan UN ≥ 7,00 

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik Mata Pelajaran yang relevan 

dengan bidang  Matematika dan Sains. 

4) Memiliki data perhatian orang tua 

5) Memiliki Rekomendasi  Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Matematika dan 

Sains (kalau ada) 
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b. Peminatan Ilmu-ilmu Sosial 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Sosial sebagai pilihan pertama 

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada semester 

1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang mata  

Ilmu Pengetahuan Sosial 

4) Memiliki data perhatian orang tua 

5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Sosial (kalau 

ada). 

c. Peminatan Bahasa dan Budaya 

1) Diutamakan bagi yang memilih Peminatan Bahasa sebagai pilihan pertama 

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Bahasa (Indonesia dan Inggris), pada 

semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang mata 

pelajaran Bahasa (Indonesia dan Inggris) 

4) Memiliki data perhatian orang tua 

5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs pada peminatan Bahasa (kalau 

ada) 

2. Peminatan belajar bagi siswa SMK 

a. Teknologi dan Rekayasa 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi dan Rekayasa 

sebagai pilihan pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki Nilai rata-rata matapelajaran Matematika dan Bahasa Inggris pada 

semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Teknologi dan Rekayasa 

5) Memiliki data perhatian orang tua 

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Teknologi dan 

Rekayasa (kalau ada) 
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b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi dan Rekayasa 

sebagai pilihan pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris pada 

semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Informasi dan Komunikasi. 

5) Memiliki data perhatian orang tua 

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP pada peminatan Teknologi dan 

Rekayasa (kalau ada) 

c. Kesehatan 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Kesehatan  sebagai pilihan 

pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki nilai rata-rata matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika 

pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Kesehatan 

5) Memiliki data perhatian orang tua 

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs pada peminatan Kesehatan (kalau 

ada) 

d. Agribisnis dan Agroteknologi 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Agribisnis dan 

Agroteknologi  sebagai pilihan pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,  Matematika dan 

Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Agribisnis dan Agroteknologi. 

5) Memiliki data perhatian orang tua 
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6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Agribisnis dan 

Agroteknologi (kalau ada) 

e. Perikanan dan Kelautan 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Perikanan dan Kelautan 

sebagai pilihan pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,  Matematika 

dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Perikanan dan Kelautan. 

5) Memiliki data perhatian orang tua 

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Perikanan dan 

Kelautan (kalau ada) 

f. Bisnis dan Manajemen 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Bisnis dan Manajemen  

sebagai pilihan pertama 

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran  Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang Bisnis 

dan Manajemen. 

4) Memiliki data perhatian orang tua 

5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Bisnis dan 

Manajemen (kalau ada) 

g. Pariwisata 

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Pariwisata   sebagai pilihan 

pertama 

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan sekolah) 

3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,  Matematika dan 

Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan bidang 

Pariwisata. 

5) Memiliki data perhatian orang tua 
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6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan Pariwisata (kalau 

ada) 

h. Seni Kerajinan  

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Seni Kerajinan sebagai 

pilihan pertama 

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa 

(Indonesia dan Inggris)  pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN ≥ 7,00 

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan Kerajinan 

4) Memiliki data perhatian orang tua 

5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK SMP/MTs. pada peminatan  Seni Kerajinan 

(kalau ada) 

 

Nilai rata-rata 7,00 merupakan angka standar untuk menentukan pilihan peminatan 

peserta didik. Kondisi SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan 

pendidikan menjadi penentu penetapan kuota jenis peminatan. Informasi yang jelas 

disampaikan secara tertulis sebelum proses pemilihan dan penetapan peminatan 

peserta didik, antara lain tentang kuota keseluruhan, kuota minimal-maksimal setiap 

jenis peminatan, komponen pertimbangan penetapan, kriteria penetapan, 

mekanisme kerja dalam penetapan peminatan, waktu layanan untuk pemilihan dan 

penetapan peminatan belajar peserta didik. Bila terdapat jumlah peserta didik yang 

melebihi kuota untuk setiap jenis peminatan, maka dalam penetapannya dilakukan 

berdasarkan ranking. 

3. Pemetaan Peminatan Peserta didik  

Peminatanpeserta didik dapat dimaknai sebagai fasilitasi pengembangan potensi 

sesuai minat peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana yang tertuang  dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Layanan peminatan belajar peserta didik baik di SMA maupun 

di SMK senantiasa melalui proses yang meliputi (1) layanan informasi tentang 

peminatan belajar (2) layanan pemilihan dan penetepan peminatan belajar peserta 

didik, (3) layanan pendampinganmelalui pembelajaran yang mendidik dan layanan 

bimbingan dan konseling yang memandirikan, (4) pengembangan potensi peserta 

didik melalui praktik lapangan dan magang dan pengembangan potensi peserta didik 

melalui penyaluran bakat dan minat akademik maupun non akademik. Sebagaimana 
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yang telah diuraikan diatas tentang ruang lingkup atau macam bidang keahlian dan 

data peminatan peserta didik serta perhatian orang tua, berikut ini disajikan diagram 

tentang pemetaan peminatan belajar peserta didik sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2. Pemetaan Peminatan Peserta Didik SMA dan SMK 

 

Keberhasilan belajar dan karir peserta didik dapat dipengaruhi oleh pemilihan dan 

penetapan peminatan belajar yang tepat, pembinaan minat belajar melalui 

pembelajaran yang mendidik yang dilakukan oleh guru matapelajaran dan layanan 

bimbingan dan konseling yang memandirikan yang dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling, serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif untuk 

pembelajaran yang diciptakan bersama oleh guru matapelajaran bersama guru 

bimbingan dan konseling. Peserta didik dalam proses pembelajaran akan melakukan 

penyesuaian-penyesuaian terhadap bidang keahlian atau peminatannya dan kondisi 

lingkungan yang baru. Hal ini memerlukan pendampingan agar jangan sampai 

mengalami kesulitan dan dapat berkembang secara cepat dan optimal sesuai 

dengan potensinya. 
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Arah peminatan peserta didik dapat dimulai saat peserta didik mengenal objek dan 

diberi kesempatan atau ada kesempatan untuk berbuat. Semenjak anak usia dini 

yang dikembangan melalui Pendidikan Anak Usia Dini, dilanjutkan ke pendidikan 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat 

Atas dan sampai di tingkat Perguruan Tinggi. Arah peminatan peserta didik sesuai 

dengan tingkat perkembangannya yang dapat berupa peminatan terhadap 

matapelajaran, studi lanjut, keahlian, pekerjaan, jabatan, dan kehidupan keluarga. 

Harapan akhir dari pendidikan adalah peserta didik menjadi manusia yang berakhlak 

mulia, cerdas dan terampil, serta dapat mencapai kemandirian, kebahagiaan, dan 

kesejahteraan yang berlandaskan akhlak mulia.   

C. Latihan 

1. Assesmen sebagai “Proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang 

anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi 

seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya 

dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut guru akan dapat menyusun program 

pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif”. Definisi 

di atas adalah definisi assesmen menurut: 

a. Sunardi dan Sunarya 

b. Robb & Lidz 

c. James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis 

d. Robert M Smith 

2. Berikut adalah beberapa jenis instrumen non tes, kecuali :  

a. Angket, sosiometri, inventori, dan observasi. 

b. Angket, inventori, wawancara, dan observasi. 

c. Angket, skala sikap, wawancara, dan inventori 

d. Angket, diagnostik, skala sikap, dan observasi 

3. Penggolong-golongan seseorang berdasarkan hasil assesmen. Penggolongan 

ini termasuk kegiatan: 

a. Seleksi 

b. Skrining 

c. Setifikasi 

d. Klasifikasi 
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4. Yang berwenang melakukan pengukuran psikologi adalah : 

a.  ahli psikologi 

b.  guru 

c.  kepala sekolah 

d.  konselor 

5. Konselor yang telah mendapatkan pelatihan khusus dapat melakukan tes 

psikologi pada kategori : 

a.  Level A 

b.  Level B 

c.  Level A dan B 

d.  Level C 

D. Rangkuman 

1. Teknik-teknik asesmen yang digunakan dalam bimbingan dan konseling secara 

umum dapat dikelompokkan ke dalam teknik tes dan teknik non tes. 

2. Secara ideal dan teoritis hanya ahli psikologi dan yang telah mendapat pelatihan 

khusus yang berhak menyelenggarakan pemeriksaan atau pengukuran psikologi. 

3. Arah peminatan peserta didik dapat dimulai saat peserta didik mengenal objek 

dan diberi kesempatan atau ada kesempatan untuk berbuat. Semenjak anak usia 

dini yang dikembangan melalui Pendidikan Anak Usia Dini, dilanjutkan ke 

pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah 

Menengah Tingkat Atas  dan  sampai di tingkat Perguruan Tinggi. 

4. Kegiatan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan 

bersamaan dengan kegiatan penerimaan siswa baru. 

E. Evaluasi 

1. Dari ketujuh komponen peminatan peserta didik, yang manakah data yang dapat 

diukur dan mana data yang dapat diungkap. Jelaskan 

2. Buatlah tes sederhana dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat dan essay. 
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BAB IV 

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PEMINATAN PESERTA DIDIK BERDASARKAN 

HASIL ASESMEN 

 

A. Indikator Keberhasilan 

Setelah menyelesaikan bab ini peserta dapat: 

1. Menjelaskan mekanisme pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

berdasar hasil asesmen 

2. Mengkoordinasikan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dengan 

pihak terkait berdasarkan hasil asesmen 

3. Merekomendasikan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

berdasarkan hasil asesmen 

 

B. Uraian Materi 

Di dalam BAB II dan BAB III modul ini telah dijelaskan komponen peminatan peserta 

didik SMA/SMK, yang meliputi prestasi belajar, prestasi non akademik, prestasi/nilai 

ujian nasional (UN),pernyataan minat peserta didik, cita-cita peserta didik, perhatian 

orang tua dan deteksi potensi peserta didik, serta bagaimana melakukan 

pengukuran terhadap komponen-komponen tersebut. Hasil pengukuran dan 

pengungkapan setiap komponen tersebut merupakan data yang diperlukan untuk 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Di dalam bab ini akan dibahas 

tentang mekanisme peminatan peserta didik SMA dan SMK yang bermuara pada 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, serta bagaimana guru BK perlu 

melakukan koordinasi dalam proses tersebut sehingga dapat menghasilkan 

rekomendasi peminatan bagi peserta didik.    

1. Mekanisme Peminatan Peserta Didik SMA/SMK 

Layanan peminatan bagi peserta didik baru SMA dan SMK  dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan salah satu alternatif yang meliputi pemilihan dan penetapan 

pemilihan peminatan bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau 

pada awal tahun pelajaran baru setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima 

sebagai peserta didik baru.  
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a. Mekanisme Peminatan Belajar bersamaan dengan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (Alternatif pertama) 

Alternatif ini memiliki efisiensi kerja sebab sekali bekerja sekaligus dapat 2 (dua) 

hasil yaitu proses penerimaan peserta didik baru dan pemilihan peminatan dapat 

terselesaikan. Peserta didik yang tidak diterima karena macam peminatannya tidak 

sesuai, maka yang bersangkutan masih ada kesempatan mendaftar ke sekolah lain. 

Untuk kelancaran proses dan ketepatan hasil kerja, maka ada beberapa kegiatan 

yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru BK, orang tua, dan guru mata 

pelajaran serta peserta didik sebagai berikut. Adapun uraian tugas dari pelaksana 

adalah sebagai berikut : 

1) Kepala sekolah diharapkan dapat:  

a) Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis peminatan 

1. membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dan layananpeminatan 

belajar peserta didik 

2 menganalisis peta keahlian guru yang dimiliki  dan sarana dan prasarana yang 

dapat dipergunakan untuk pembelajaran.  

3 menetapkan kuota peserta didik dan bidang peminatan yang akan 

diselenggarakan 

4 menyusun rancangan pembagian tugas pembelajaran yang mendidik dan 

layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. 

5 menetapkan syarat  pendaftaran sebagai calon peserta didik baru 

6 Menetapkan criteria calon peserta didik  yang dapat diterima sebagai peserta 

didik baru 

7 Menetapkan komponen dan criteria peminatan belajar bagi peserta didik baru 

8 Mengumumkan kuota, bidang peminatan belajar, syarat pendaftaran calon 

peserta didik baru, syarat Pendaftaran Ulang peserta didik baru, tata tertib 

sekolah dan waktu mulainya pembelajaran tahun pelajaran baru kepada calon 

peserta didik baru atau masyarakat luas melalui papan pengumuman di sekolah, 

media cetak setempat, dan website sekolah. 

b) Memfasilitasi pemilihan dan penetapan  peminatan belajar peserta didik; melalui 

kegiatan-kegiatan: 

1. menetapkan alur/ mekanisme proses pendafataran dan seleksi calon peserta 

didik baru 

2. menetapkan kriteria bagi calon peserta didik yang dapat diterima sebagai peserta 

didik baru 

3. menetapkan syarat dan waktu  lapor diri bagi peserta didik baru yang dinyatakan 

diterima 
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c) Memfasilitasi dan menugaskan guru bimbingan dan konseling untuk 

melaksanakan tugas program peminatan peserta didik yang meliputi pemilihan 

dan penetapan, pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan 

tindak lanjut.  

d) Bersama-sama Guru Bimbingan dan Konseling menetapkan Peminatan Belajar 

Siswa, melalui kegiatan : 

1 Memfasilitasi layanan konsultasi bagi orang tua dan atau peserta didik 

tentang proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar melalui guru 

bimbingan dan konseling. 

2 Menerbitkan Surat Keputusan tentang hasil seleksi Peminatan Belajar 

Siswa 

 

2) Guru bimbingan dan konseling melaksanakan tugas profesi bimbingan dan 

konseling secara utuh sesuai dengan konsep bimbingan dan konseling. Dalam 

kaitannya dengan program peminatan peserta didik, guru bimbingan dan 

konseling mempunyai tugas :  

a) Menyelenggarakan layanan pemilihan dan penetapan peminatan yang 

sesuai dengan potensi peserta didik dan kesempatan yang ada pada satuan 

pendidikan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 

1. Menetapkan komponen peminatan belajar peserta didik 

2. Menyiapkan kriteria peminatan belajar peserta didik 

3. Menetapkan cara dalam menetapkan peminatan belajar peserta didik 

4. Menyiapkan instrumen (non tes) untuk mengungkap peminatan peserta 

didik dan dukungan orang tua 

5. Menyiapkan dan menyampaikan informasi peminatan peserta didik 

meliputi kuota, macam peminatan, cara, komponen dan criteria dalam 

penetapan pilihan peminatan kepada calon peserta didik baru atau 

masyarakat luas.  

6. Mengumpulkan data peminatan peserta didik 

7. Menganalisis data peminatan belajar peserta didik 

8. Menetapkan peminatan belajar dan pengelompokan belajar peserta 

didik  
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9. Memberikan layanan konsultasi kepada orang tua atau peserta didik 

yang memerlukan atau tidak sesuai dengan antara penetapan dari 

sekolah dengan peminatan dari diri peserta didik atau orang tua. 

b) Menyelenggarakan pendampingan dalam pembelajaran sesuai 

dengan peminatan peserta didik dengan cara memberikan layanan 

konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan 

bimbingan klasikal. 

1. Menyelenggarakan pengembangan dan penyaluran potensi 

peserta didik dengan cara melakukan kegiatan praktik dan atau 

magang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia usaha 

serta lembaga terkait.  

2. Menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan program 

peminatan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk 

pengembangan potensi peserta didik dengan memperhatikan 

kesempatan yang ada. 

3. Bekerjasama dengan guru Mata Pelajaran dan pendidik lainnya, 

melakukan pembinaan dan pengembangan serta penyaluran  

potensi peserta didik secara optimal. 

 

3) Guru Mata Pelajaran: 

a) Melaksanakan proses pembelajaran berbasis peminatan peserta didik yang 

bisa menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara optimal 

b) Memberikan dukungan hasil pilihan dan penetapan peminatan belajar 

peserta didik dengan cara menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

c) Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Konseling dalam pembinaan dan 

pendampingan terhadap peminatan peserta didik. 

 

4)  Wali Kelasbekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Konseling dan Guru Mata 

Pelajaran: 

a) Melaksanakan pendampingan kepada peserta didik untuk mencapai 

optimalisasi hasil belajar sesuai peminatan belajarnya. 

b) Memberikan pelayanan kepada peserta didik  berkenaan dengan: 

 Informasi sekolah/madrasah yang sedang dijalani  
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 Informasi peminatan akademik dan sistem sks 

 Peran dan tanggungjawab peserta didik dalam pembelajaran dan 

pendalaman materi sesuai peminatannya 

 

5) Orang tua peserta didik baru: 

a) Mencermati informasi yang disampaikan oleh sekolah  

b) Mendampingi putra-putrinya saat proses pendaftaran, pengisian format 

peminatan belajarnya,  

c) Memberikan motivasi belajar yang kuat atas dasar pilihan peminatan putra-

putrinya. 

d) Proaktif melakukan konsultasi kepada Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

rangka pendampingan putra-putrinya untuk keberhasilan belajarnya.  

e) Mendampingi aktivitas belajar putra-putrinya selama di luar sekolah. 

 

6) Calon peserta didik;  

a) Mencermari informasi tentang pendaftaran peserta didik baru dan peminatan 

belajar serta membicarakan dengan orang tua masing-masing, tentang isian 

formulir pendaftaran dan peminatan belajar.  

b) Menentukan pilihan peminatan belajar sesuai dengan pemahaman terhadap 

potensi diri, minat, dan pertimbangan/do’a orang tua serta prospek masa 

depan. 

c) Menerima keputusan penetapan peminatan yang ditetapkan oleh sekolah, 

namun bila tidak sesuai segera konsultasi kepada Guru bimbingan dan 

Konseling. 

d) Menyesuaikan diri secara baik di sekolah dan belajar secara bersungguh-

sungguh sesuai peminatannya. 

e) Memahami, mentaati dan melaksanakan tatatertip sekolah yang 

diberlakukan. 

 

Secara skematis, proses pemilihan dan penetapan peminatan bagi calon peserta 

didik yang dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon peserta didik baru 

adalah sebagaimana diagram berikut ini. 
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DIAGRAM ALIR KODE 

 
                                 Calon Siswa                                                       Orang Tua 
 

1 

 
 
                               Datang Kesekolah 

 
 

2 

 
                       Mendaftar, mengambil dan 
                    mengisi formulir pendaftaran     
  
 
 

3 

 
                       Mengembalikan Formulir 
 
 
 

4 

 
                                        Seleksi                                      Seleksi 
                                   Administrasi                              Akademik                                 Wawancara 
                                          Oleh                                         Oleh                                             Oleh 
                                       Guru BK                                   Guru BK                                     Guru BK 
 
 

5 

 
 
 
 
                                  Penetapan  
           T (ditolak)     Peminatan 
 
                                                       Y (diterima) 

6 

 
 
                              Pengumuman                       Lapor Diri 
  
 

7 

 
                                  Proses Pembelajaran 
 

8 

 

Diagram 4.1. 
DIAGRAM ALIR ALTERNATIF  1 

(Mekanisme Peminatan Belajar Bersamaan dengan Penerimaan Peserta didik 
Baru ) 

KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE 

Calon peserta didik didampingi/bersama orang tua menggali informasi 

secara detail tentang prosedur peminatan (tata cara, kuota, syarat 

pendaftaran, dll.) di sekolah yang akan dituju. Di samping itu, orang tua 

menerima kembali putra-putrinya yang dinyatakan tidak diterima dalam 

penerimaan siswa baru. 

1,2 

Seleksi fisik 
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Calon peserta didik mendaftar, mengambil formulir peminatan belajar di 

ruang yang disediakan sekolah. Pengisian formulir dapat dilakukan 

dirumah dan dilakukan pencermatan secara teliti.   

3 

Calon peserta didik mengembalikan formulir yang telah diisi lengkap di 

ruang pengembalian formulir di sekolah 
4 

Guru BK/Konselor melakukan seleksi: Administrasi, akademik dan 

melayani wawancara peminatan peserta didik. Bila diperlukan untuk 

persyaratan jenis peminatan tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan 

kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli. 

5 

Penetapan  

- Sidang penetapan peminatan belajar dipimpin oleh Kepala Sekolah. 

- Bentuk penetapan: Y  adalah bagi yang diterima (memenuhi persyaratan) 

dan T  adalah bagi yang ditolak (tidak memenuhi persyaratan) 

- Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara tertulis dan 

terbuka 

Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima melanjutkan proses 

berupa lapor diri, sedangkan bagi yang dinyatakan ditolak kembali ke 

orang tua masing-masing. 

6 

Calon peserta didik yang diterima, melapor diri (herregristrasi) 7 

Setelah melapor diri, peserta didik  menempuh proses belajar mengajar 

yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai peminatannya 
8 

 

 

b. Mekanisme Peminatan Belajar setelah Penerimaan Peserta Didik Baru 

(Alternatif  kedua) 

Alternatif kedua ini dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran 

baru. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan peminatan belajar peserta didik 

dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling bekerjasama dengan pendidik 

lainnya dan tenaga kependidikan yang ada. Langkah yang dilakukan oleh guru 

bimbingan dan konseling meliputi: (1) pemberian informasi dan orientasi tentang 

macam dan kuota peminatan belajar, mekanisme, komponen yang 

dipergunakan dalam penetapan, kriteria penetapan; (2) menyiapkan dan 

menggunakan  instrumen dan atau format peminatan untuk mengumpulkan data 
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peminatan peserta didik dan orang tuanya; (3) mengumpulkan data peminatan 

belajar peserta didik baik data dokumentasi, observasi maupun wawancara, (4) 

analisis data peminatan yang terkumpul; (5) penetapan peminatan belajar 

peserta didik berdasarkan hasil analisis; (6) melayani konsultasi peminatan bagi 

peserta didik dan atau orang tua; (7) mengelompokkan rombongan belajar 

berdasarkan peminatan peserta didik dan satuan kelas. Proses pemilihan dan 

penetapan peminatan belajar peserta didik dilaksanakan oleh berbagai 

personalia sekolah sesuai tugas masing-masing yang meliputi kepala sekolah, 

guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, orang tua, dan peserta didik 

serta tenaga kependidikan. Adapun uraian tugas pelaksana peminatan belajar 

peserta didik pada dasarnya sama dengan proses pemilihan dan penetapan 

peminatan yang dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan peserta didik 

baru.  

 

Pada dasarnya setiap peserta didik baru (kelas X) boleh melakukan pindah 

peminatan belajarnya dengan catatan masih dapat terselenggara 

pembelajarannya di satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan aturan 

jumlah satuan kelas. Layanan pemindahan peminatan belajar  dilakukan sampai 

maksimal minggu ke tiga tahun pelajaran baru. Pindah peminatan hendaknya 

dilakukan atas dasar rekomendasi guru matapelajaran dan atau hasil konsultasi 

intensif antara peserta didik-guru matapelajaran-wali kelas dan guru bimbingan 

dan konseling serta orang tua. Proses penetapan peminatan belajar peserta 

didik hendaknya dilakukan oleh tenaga profesional di sekolah, dengan harapan 

dapat tepat penetapan peminatan belajar yang berpengaruh positif terhadap 

kelancaran proses pembelajaran dan hasil belajar optimal. 

Secara skematis alir proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar peserta 

didik sebagai berikut: 
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DIAGRAM ALIR KODE 

 
 
                                Siswa Kelas X                                                                Orang Tua 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

7 

 
Diagram 4. 2. 

DIAGRAM ALIR ALTERNATIF 2 
(Mekanisme Peminatan Belajar Minggu Pertama Awal Tahun Pelajaran) 

 

 

 

 

Mendaftar, mengambil 

Formulir Peminatan  

Mengembalikan Formulir 

Peminatan  

Wawancara Peminatan 

Oleh Guru BK 

Seleksi Akademik 

Peminatan  

Seleksi Administrasi 

Peminatan  
Tdk 

Ya 

Penetapan Peminatan 

Oleh Kepala Sekolah 

Konsultasi bersama antara 

Guru BK, Orang Tua dan 

Peserta Didik 

Ya 

Tdk 

Pengumuman Peminatan Lapor Diri 

Pembelajaran   
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2. Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik Berdasarkan Hasil 

Asesmen  

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, di setiap tahapan dalam 

mekanisme peminatan peserta didik melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentangan dalam upaya keberhasilan layanan peminatan. Oleh karena itu, 

guru BK perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak demi 

terlaksananya seluruh tahapan dengan baik.   

a. Koordinasi 

Dalam proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, Guru BK 

SMA/SMK bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan berbagai 

pihak untuk dapat mengumpulkan data dan hasil asesmen yang diperlukan. 

Pihak-pihak tersebut adalah: 

1) Siswa, sebagai pihak yang paling berkepentingandengan arah dan hasil 

layanan peminatan. Dalam hal ini siswa berperan penting untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan instrumentasi/pengumpulan data 

asesmen tentang diri pribadi, bakat dan minatnya. 

2) Orang tua, sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan kesuksesan 

dan kebahagiaan anak. Dari orang tua, dapat diperoleh informasi tentang 

bakat/minat/kecenderungan siswa, serta kemungkinan kecocokan dengan 

aspek-aspek pilihan yang ada pada program pendidikan yang dijalani siswa. 

Selain itu, orang tua juga dapat diharapkan untuk memberikan dorongan dan 

fasilitas yang yang memadai dan sesuai dengan pilihan siswa dalam 

menjalani pendidikannya.  

3) Guru BK SMP/MTs, untuk mendapatkan rekomendasi peminatan belajar 

peserta didik serta informasi data deteksi potensi peserta didik melalui tes 

peminatan yang dilakukan di SMP/MTs. 

4) Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas, sebagai pihak yang sangat 

bertanggung jawab atas kesuksesan siswa secara keseluruhan, serta 

berperan penting dalam kerjasama dengan Guru BK dalam 

menyelenggarakan pelayanan BK pada umumnya demi kesuksesan peserta 

didik menjalani proses pembelajaran dan pengembangan diri, termasuk di 

dalamnya pelayanan peminatan peserta didik. 

5) Kepala Satuan Pendidikan, sebagai pimpinan tertinggi satuan pendidikan 

yang sangat berkepentingan dengan suksesnya studi peserta didik pada 
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umumnya, dan khususnya dalam pelaksanaan layanan peminatan peserta 

didik. Peranan kepala satuan pendidikan dalam hal ini adalah (1) mendorong 

dan memfasilitasi Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dan Wali Kelas untuk 

berpartisipasi dalam upaya pelayanan arah peminatan studi peserta didik; 

(2) memberi kesempatan orang tua untuk berkonsultasi dan memperoleh 

informasi pendidikan yang ada di satuan pendidikan, adanya mata pelajaran 

wajib dan pilihan, serta upaya pengembangan program pendidikan sesuai 

dengan bakat/minat/kecenderungan peserta didik; dan (3) mendorong dan 

memfasilitasi peserta didik untuk memahami dan bekerja keras menjalani 

sistem dan jalur peminatan studi sesuai dengan kurikulum dan sistem 

pembelajaran yang berlaku di satuan pendidikan. 

 

b. Klasifikasi dan Rekomendasi 

Proses klasifikasi dalam pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

dilakukan untuk merangkum dan menganalisis data hasil asesmen komponen 

yang ada. Data hasil asesmen komponen peminatan dirangkum ke dalam format 

rekapitulasi data peminatan peserta didik (Lampiran 1). Hasil rekapitulasi ini 

kemudian dicek kesesuaiannya dengan kriteria penetapan peminatan yang telah 

ditetapkan di masing-masing satuan pendidikan. Kriteria ini meliputi dua hal 

penting yaitu (1) kriteria yang secara formal diselenggarakan penetapannya 

yaitu ujian nasional ditambah nilai kegiatan/kejuaraan yang secara formal 

diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah, organisasi profesi, atau 

organisasi sosial; dan (2) kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik program 

peminatan belajar tertentu atau kompetensi keahlian tertentu. 

Hasil klasifikasi dan pengecekan dengan kriteria inilah yang menjadi dasar 

penetapan peminatan yang menjadi rekomendasi guru BK. Rekomendasi yang 

diberikan Guru BK berdasarkan hasil asesmen komponen peminatan peserta 

didik terdiri dari: 

1) Penetapan peminatan peserta didik 

2) Penetapan kelompok mata pelajaran yang diambil 

3) Penetapan mata pelajaran yang diambil 
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C. Latihan 

 

1. Praktek Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik Berdasarkan 

Hasil Asesmen (Lembar Kerja 1) 

a. Di dalam lampiran 1 terdapat data hasil pengungkapan dan pengukuran 

komponen peminatan. Isilah format berikut: 

Jenis Data Ada Tidak ada 

1. Data prestasi belajar   

2. Data prestasi/ nilai belajar UN   

3. Data prestasi non akademik   

4. Data tentang minat peserta didik   

5. Data perhatian orang tua   

6. Data deteksi potensi peserta didik di SMP/MTs   

7. Data deteksi potensi peserta didik melalui tes 

peminatan di  

  

 

Dari data yang tersedia, alternatif pemilihan dan penetapan peminatan 

peserta didik yang mana yang anda pilih/lakukan? Apa alasannya? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

b. Isilah lembar rekapitulasi data peminatan peserta didik (lampiran 1) 

berdasarkan data yang tersedia. 

 

2. Peserta melakukan simulasi koordinasi, klasifikasi dan rekomendasi 

peminatan peserta didik  

a. Berdasarkan data dan rekapitulasi data yang ada pada poin 1, koordinasi 

apa yang dapat anda lakukan sebagai Guru BK dengan pihak-pihak berikut: 

 

1) Orang Tua:  

..………………………………………………………………..…...........………

……………………………………………………………………….……………
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.…………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………….…............................

............................................................. 

2) Guru BK SMP/MTS:  

……………………………………………………....……………………………

………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………..............................................................

.............................................................. 

3) Guru Mata Pelajaran dan wali kelas 

…………………………………..……………………………………..…………

……………………………………………………….……………………………

……………………………………………….……………………………………

………………………….…………………………………………………………

……………………................................. 

4) Kepala Sekolah 

………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………….………………………

…………………………………………………….………………………………

……………………………………….……………………………………………

…………………………………............... 

 

b. Klasifikasi 

Isilah tabel berikut berdasar data yang ada  

Komponen  Kriteria  Sesuai  Tidak 

sesuai  

Prestasi belajar     

Prestasi non 

akademik 

   

Prestasi/nilai ujian 

nasional 

   

Minat peserta didik    

Cita-cita peserta    
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didik 

Perhatian orang tua    

Deteksi potensi 

peserta didik 

   

 

c. Rekomendasi apa yang anda berikan kepada peserta didik tersebut? 

Jelaskan alasan anda! 

1) Peminatan belajar peserta didik: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….……… 

 

2) Penetapan kelompok mata pelajaran yang diambil 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………… 

 

3) Penetapan mata pelajaran yang diambil 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………… 

 

D. Rangkuman 

Dalam layanan peminatan peserta didik, ada dua alternatif mekanisme yang dapat 

dilakukan, yaitu: 

1. Pemilihan dan penetapan peminatan bersamaan dengan proses penerimaan 

peserta didik baru   

2. Pemilihan dan penetapan peminatan pada awal tahun pelajaran baru setelah 

calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru.  

 

Di setiap tahapan dalam mekanisme peminatan peserta didik, guru BK pelu 

melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru mata 

pelajaran dan wali kelas, kepasla satuan pendidikan serta peserta didik sendiri. 

Selain itu guru BK juga perlu melakukan klasifikasi data hasil asesmen untuk dapat 

memberikan rekomendasi peminatan peserta didik. 
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E. Evaluasi 

Evaluasi terhadap materi ini dilakukan dengan penilaian hasil kerja peserta untuk 

mengukur pemahaman peserta terhadap mekanisme peminatan peserta didik. 

 

Lampiran  

1. Format rekalitulasi Data peminatan Peserta Didik  

2. Contoh Data Isian Angket peminatan Belajar Peserta Didik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Layanan peminatan peserta didik merupakan sebagian dari program profesi  

bimbingan dan konseling berupa program perencanaan individual yaitu membantu 

peserta didik merencanakan peminatan belajar sesuai dengan potensi diri dan 

kesempatan yang  ada serta peserta didik bertanggungjawab atas realisasi aktivitas 

belajar sesuai dengan pilihannya dalam upaya  mencapai cita-cita  dan karir dimasa 

depan. Salah satu bagian esensial dari layanan peminatan peserta didik adalah 

asesmen terhadap komponen peminatan peserta didik. Dengan pengukuran dan 

pengungkapan seluruh komponen peminatan peserta didik, diharapkan dapat 

terkumpul data yang diperlukan untuk pemilihan dan penetapan peminatan. Data 

inilah yang kemudian dianasilis dan menghasilkan rekomendasi peminatan belajar 

peserta didik. 

 

Pentingnya asesmen dalam program bimbingan konseking pada umumnya, dan 

layanan peminatan peserta didik khususnya, membuat Guru BK perlu menguasai 

berbagai kompetensi yang berkaitan dengan asesmen khususnya dalam 

pengukuran komponen peminatan peserta. Dengan menguasai konsep asesmen, 

prosedur dalam melakukan asesmen dan analisis hasil asesmen, serta mekanisme 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, diharapkan guru BK dapat 

memberikan rekomendasi peminatan yang akurat sesuai dengan kondisi, potensi, 

minat, serta daya dukung yang dimilikinya. Hal ini tentunya akan menunjang 

kelancaran dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya.  

 

Sajian materi ini meliputi materi yang menjelaskan asesmen dalam BK secara 

umum, serta yang secara khusus berkaitan dengan layanan peminatan siswa, yaitu 

pengukuran komponen peminatan serta mekanisme pemilihan dan penetapan 

peminatan peserta didik. Materi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan 

dalam melakukan asesmen dalam layanan peminatan peserta didik khususnya dan 

layanan profesi bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan. Semoga 

bermanfaat untuk mendukung kelancaran  implementasi kurikulum 2013 dalam 

upaya peningakatan mutu pendidikan di Indonesia.  
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Lampiran 1 REKAPITULASI DATA PEMINATAN CALON PESERTA DIDIK
IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK :

1 Nama Lengkap : ……………………………………………………. 3 Jenis Kelamin : …………………………..

2 No. Pendaftaran : ……………………………………………..…….

A  PRESTASI AKADEMIK : B C PILIHAN /PEMINATAN ( Tuliskan pilihan dan beri tanda cek )

NO
1 I II
2 1
3 2
4 3

1 Bahasa Indonesia 1 D MINAT MATA PELAJARAN E MINAT STUDI LANJUT

2 Bahasa Inggris 2 NO NO

3 Matematika 3 1 1
4 I P A 3 2 2
5 IPS 1 3 3

4
5

F MINAT PEKERJAAN G MINAT JABATAN H HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN (Beri tanda  P )
NO NO

1 1 YA TIDAK
2 2 1 Buta warna
3 3 2 Bertato
4 4 3 Bertindik
5 5 4 Cacat Fisik

5
I PERHATIAN ORANGTUA

1 Harapan Orangtua bagi putra/putrinya : 2 Fasilitas Belajar 3

No a Ruang Belajar :  (Lingkari nomor pada pilihan yang yang sesuai ):

a Khusus / Menyatu dengan kamar tidur *) a Antar jemput mobil pribadi

b b Perangkat Pendukung (beri tanda P ) b Antar jemput sepeda motor

c No Ya Tdk c Antar jemput layanan jasa
1 PC/ Laptop d Angkutan umum

J Rekomendasi Guru BK SMP/MTs 2 Internet e Naik Sepeda Motor
1 Kelanjutan Studi : …………………………………………………. 3 TV f Naik Sepeda
2 Dunia Kerja        : …………………………………………………. 4 Telpon

5 Majalah
6 Koran

:

………………….., ……………………….. 20 …..

                         
…………………………………….

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

JUMLAH

1. Diterima / Ditolak *)

NAMA ALASAN PILIHAN

Unsur

NAMA ALASAN PILIHAN 

Jenis

HASIL
JENIS PEMERIKSAANNO

Tinggi badan

ALASAN PILIHAN
Kelas  Kelas Kelas 

UN

B
o

b
o

t

U
N

 x
 b

o
b

o
t

Olahraga

Se
m

 1

Se
m

 2

NO KELOMPOK PEMINATAN PILIHAN

Se
m

 1

Se
m

 2

Se
m

 1NO BIDANG STUDI

 NILAI Pembobo BIDANG

Se
m

 2 Seni
Kreatifitas
Minat Belajar

PRESTASI NON AKADEMIK:

TINGKAT KEJUARAANURAIAN PRESTASI

NAMA NAMA ALASAN PILIHANALASAN PILIHAN

Analis / Guru Bimbingan dan Konseling

(Tandatangan & Nama Terang)

Sarana transportasi ke sekolah

Data tersebut diatas telah kami isi sesuai keadaan yang sesungguhnya dan

sejujur-jujurnya guna membantu proses yang diperlukan. Apabila ternyata

data tersebut diatas tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia

dikeluarkan dari sekolah.

Pilihan Peminatan
Studi lanjut setelah 
Pekerjaan dimasa y.a.d

Harapan Orangtua Alasan Orangtua

REKOMENDASI GURU BK SMA/SMK 

2. Peminatan : ………...…………….

Mengetahui & menyetujui
Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik,

.................................................

(Tandatangan & Nama Terang)

Calon Peserta Didik ,

.................................................
(Tandatangan & Nama Terang)
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Lampiran 2.  

 

ANGKET PEMINATAN BELAJAR CALON PESERTA DIDIK BARU (SMA) 

A. Pengantar. 

Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang identitas dan minat 

Anda terhadap pendidikan dan keahlian yang Anda inginkan. Informasi/ data   yang 

anda sampaikan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penerimaan dan 

penempatan pilihan bidang keahlian diri Anda di sekolah ini. Untuk itu, isilah secara 

hati-hati dan benar sesuai dengan diri Anda, sebab kekeliruan isian ini akan 

berpengaruh terhadap karir Anda. Semoga cita-cita Anda dikabulkan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa.  

 

B. Petunjuk Pengisian: 

1. Berdo’a lah sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

2. Bacalah secara teliti  

3. Jawablah semua pertanyaan secara jujur sesuai dengan diri Anda. 

 

C. Pertanyaan-pertanyaan. 

 

1. Identitas diri 

a. Nama lengkap   : 

………………………………………………...……… 

b. Tempat dan tanggal lahir : 

………………………………………………………… 

c. Agama      : 

………………………………………………………… 

d. Alamat tempat tinggal   :  

………………………………………………………… 

e. Asal sekolah    :  

………………………………………………………… 

Contoh  
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f. Status sekolah asal     :  

………………………………….....………….……… 

g. Bulan/Tahun masuk sekollah SMP/MTs : 

………………………………………… 

h. Bulan/Tahun  lulus  sekollah SMP/MTs : ………………………………………… 

 

2. Peminatan belajar  

a. Tulislah pada kolom pilihan dengan angka 1 atau 2 pada kolom pilihan dan 

tulislah alasan Anda memilih peminatan belajar tersebut. 

Angka  1  berarti pilihan pertama,  

Angka  2  berarti pilihan ke dua  

No.  Peminatan  Pilihan  Alasan memilih  

1 Matematika dan Sains 

(Matematika, Biologi, 

Fisika,Kimia)  

  

2 Sosial (Geografi, Sejarah, 

Sosiologi dan 

Antropologi, Ekonomi) 

  

3 Bahasa ( Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Bahasa 

dan Sastra Inggris, 

Bahasa dan Sastra Asing 

lainya, Antropologi) 

  

 

d. Pilihlah matapelajaran sejumlah 6 JP mata pelajaran pendalaman peminatan 

yang Anda pilih atau mata pelajaran yang tertera dalam kelompok peminatan 

lainnya yang ditawarkan sekolah.  

No.  Nama Mata pelajaran JP  Alasan memilih  

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

 

3. Minat mata pelajaran : 

Tulislah 5 (lima) mata pelajaran yang disenangi (urutkan dari yang paling 

disenangi, dan tidak harus 5 mata pelajaran ) 

No.  Nama Mata pelajaran Alasan disenangi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4. Minat pekerjaan : 

Tulislah 5 (lima) jenis pekerjaan yang disenangi (urutkan dari yang paling 

disenangi dan tidak harus 5 jenis pekerjaan). 

No Nama pekerjaan  Alasan  disenangi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

5. Minat Jabatan   

Tulislah 5 (lima) jenis jabatan yang disenangi (urutkan dari yang paling 

disenangi dan tidak harus 5 jenis jabatan). 

No.  Nama pekerjaan  Alasan  dipilih 

1.    

2.   

3.   
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4.   

5.   

 

6. Minat studi lanjut ke Perguruan Tinggi 

Tulislah 5 (lima) nama program studi yang disenangi (urutkan dari yang paling 

disenangi dan tidak harus 5). 

No.  Nama Program Studi Alasan  dipilih 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

7. Studi Lanjut di Pondok Pesantren 

Apakah Anda memiliki keinginan untuk belajar di Pondok Pesantren?  

a. Ya, sebab ……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………….. 

b. Tidak, sebab …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 

…………………, ……………… 

Calon peserta didik baru 

 

 

 

(…..………………………) 
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LEMBAR KERJA 

Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik  

  

PETUNJUK KEGIATAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PESERTA DIDIK 

Kompetensi  : Melakukan aplikasi pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

Tujuan kegiatan : Melakukan simulasi kegiatan pemilihan dan penetapan peminatan peserta     

  didik  

Kelompok kerja : 

 

1. Bacalah dengan seksama 2 alternatif diagram alir mekanisme pemilihan dan penetapan 

peminatan peserta didik (Bagan 1 dan 2) 

2. Bacalah dengan seksama contoh data hasil pengungkapan dan pengungkapan komponen 

peminatan (lampiran 1) 

3. Isilah format pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada bagian 1 sesuai dengan 

data yang tersedia pada lampiran 1. Isilah tabel yang ada dan jawablah pertanyaan 

dibawahnya 

4. Isilah lembar rekapitulasi data peminatan peserta didik (lampiran 2) berdasarkan data yang 

tersedia. 

5. Pelajari dan analisis data yang ada di lembar rekapitulasi data, kemudian isilah format 

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada bagian 2. 

6. Diskusikan hasil kerja anda dengan kelompok 

7. Presentasikan hasil kerja kelompok  

 

  

LAMPIRAN 3 
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Format pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

Bagian 1 

Jenis Data Ada Tidak ada Keterangan 

8. Data prestasi belajar    

9. Data prestasi/ nilai belajar UN    

10. Data prestasi non akademik    

11. Data tentang minat peserta didik    

12. Data perhatian orang tua    

13. Data deteksi potensi peserta didik di 

SMP/MTs 

   

14. Data deteksi potensi peserta didik melalui 

tes peminatan di  

   

 

Dari data yang tersedia, alternatif pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang 

mana yang anda pilih/lakukan? Apa alasannya? 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

Bagian 2 

Simulasi koordinasi, klasifikasi dan rekomendasi peminatan peserta didik  

B. Berdasarkan data dan rekapitulasi data yang ada pada poin 1, koordinasi apa yang dapat 

anda lakukan sebagai Guru BK dengan pihak-pihak berikut: 

1) Orang Tua: ..………………………………………………………………………...… 

…………….……………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………… 

2) Guru BK SMP/MTS………………………………………………………................. 

  ………….…………………………………………………………………………… 

 ………….…………………………………………………………………………… 

  ………….…………………………………………………………………………… 
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3) Guru Mata Pelajaran dan wali kelas…………...………………………………..…… 

 ………….…………………………………………………………………………… 

 ………….…………………………………………………………………………… 

  ………….…………………………………………………………………………… 

4) Kepala Sekolah………………….…………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………… 

………………..……………………………………………………………………… 

   ………..………………………………………………………………………………. 

 

C. Klasifikasi 

  Isilah tabel berikut berdasar data yang ada  

Komponen  Kriteria  Sesuai  Tidak 

sesuai  

Prestasi belajar     

Prestasi non akademik    

Prestasi/nilai ujian 

nasional 

   

Minat peserta didik    

Cita-cita peserta didik    

Perhatian orang tua    

Deteksi potensi peserta 

didik 

   

 

D. Rekomendasi apa yang anda berikan kepada peserta didik tersebut? Jelaskan alasan anda! 

1) Peminatan belajar peserta didik: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

2) Penetapan kelompok mata pelajaran yang diambil 

………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………… 

 

3) Penetapan mata pelajaran yang diambil 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 


