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Pengantar
Mahasiswa

merupakan

subjek

yang

memanfaatkan

Perguruan Tinggi guna meningkatkan pengetahuan (kognitif,
knowledge), perilaku (psikomotorik), dan rasa atau nilai (values)
untuk pengembangan karir di masa yang datang. Untuk
mencapai hal ini, maka perlu mendesain program Perguruan
Tinggi yang dapat menunjang pengetahuan dan keterampilan
(skill) dalam pengembangan keilmuan di masa yang akan
datang. Salah satu medium yang perlu didesain dan disusun
oleh PT dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan memiliki
kompetensi adalah praktikum. Praktikum dimaksudkan untuk
menunjang keterampilan mahasiswa dalam bidang keilmuan
yang sedang digeluti.
Program studi (Prodi) Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe merespon realitas dan
keinginan itu dengan menyediakan ragam praktikum kepada
mahasiswa, agar terampil dalam melakukan konseling. Artinya,
mahasiswa Prodi BKI bukan sekadar dituntut untuk menguasai
teori-teori Bimbingan dan Konseling Islam, akan tetapi juga
disertai dengan keterampilan dalam melakukan teknik konseling.
Ini

penting

ditanamkan

agar

lulusan

prodi BKI

memiliki

kecakapan bidang pengetahuan Bidang keilmuan Bimbingan dan
Konseling Islam dan terampil dalam menjalankan teknik-teknik
konseling dalam layanan Bimbingan dan Konseling Islam.
Maka modul praktikum disusun sebagai panduan dalam

pelaksanaan praktikum pada Laboratorium Bimbingan dan
Konseling

Islam.

Meskipun

demikian,

penyusunan

modul

praktikum ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik
berupa isi modul, desain modul, maupun tata letak dan segala
hal yang berkaitan dengan kepenulisan. Sebab itu, tim penyusun
sangat berharap adanya masukan dan saran dari ragam pihak,
baik internal maupun eksternal untuk perbaikan di masa yang
akan datang. Kami juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada
semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam
menyusun buku panduan praktikum ini, sehingga buku panduan
ini dapat menjadi panduan, acuan dan pegangan dalam
pelaksanaan layanan mahasiswa pada Prodi Bimbingan dan
Konseling Islam ini.
Lhokseumawe,
Tertanda,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI
Kata Pengantar
SK Dekan
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MODUL KONSELING INDIVIDU

A. PEDOMAN
1. APA ITU KONSELING INDIVIDUAL
Proses komunikasi antara konselor (seseorang yang terlatih)
dengan Konseli (remaja - orang tua remaja) dalam
hubungan yang membantu sehingga konseliremaja dan
atau orang tua dapat mengambil keputusan, merubah
perilaku dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan
keputusan yang diambil.
2. APA TAHAPAN KONSELING INDIVIDUAL
Kegiatan konseling terdiri atas tahapan : 1) membangun relasi;
2) mendiskusikan prinsip-prinsip dan tujuan konseling; 3)
menggali permasalahan; 4) personalisasi ; 5) menyusun
rancangan

tindakan

serta

monitoring

atau

evaluasi

tindakan.
3. TUJUAN
Konseli (Remaja, Mahasiswa dan Orang tua) memiliki
pengetahuan,
perilaku

pemahaman

kearah

perilaku

dan
tanpa

mampu
nafza

mengubah
berdasarkan

keputusan sendiri.
4. PRINSIP KONSELING INDIVIDUAL
a. Konseling

merupakan

hubungan

yang

membantu,

interaksi dalam konseling harus dilandasi kepercayaan,
saling pengertian dan kerjasama;

b. Konseling merupakan proses belajar, sehingga harus
merupakan kegiatan yang disengaja, bertujuan dalam
dimensi normatif serta menghasilkan perilaku yang lebih
positif, produktif dan efektif;
c. Konseling untuk siapapun yang memerlukan bantuan
dilakukan oleh orang yang terlatih secara professional
yaitu

memiliki

bekal

pendidikan

dan

latihan-latihan

keterampilan professional
5. SASARAN KONSELING INDIVIDUAL
a. Remaja
b. Mahasiswa
c. Orang tua
6. KONSELOR
a. Konselor/ Dosen BKI IAIN Lhokseumawe
b. Mahasiswa Praktik BKI IAIN Lhokseumawe
7. TEMPAT
Dapat dilakukan dimana saja, dengan prasyarat : nyaman,
aman, tenang serta menjamin privasi dan kerahasiaan
8. TEKNIK
Curah fikir, curah hati, diskusi, penyampaian informasi,
relaksasi, mengelola diri, bermain peran, assertif training,
konfrontasi.
9. EVALUASI
a. Bersifat langsung dalam bentuk lisan dan observasi.
b. Bentuk evalusi:

1) proses

dengan

fokus

keterlibatan

Konselidalam

konseling;
2) Hasil dengan fokus rancangan tindakan, persepsi
konselidan perasaan konselisetelah proses konseling
dilaksanakan;
3) Instrumen evaluasi: berbentuk portofolio bagi setiap
konseli, yang didalamnya mendeskripsikan proses dan
hasil evaluasi konselor terhadap konseli.
10. PENCATATAN
a. Siapkan buku konseling yang didalammya memuat : hari
tanggal

konseling,

tempat,

identitas

Konseli,

fokus

konseling, catatan selama proses konseling, tahapan/
tindak lanjut konseling;
b. Pencatatan

dibuat

setelah

kegiatan

konseling

dilaksanakan. Fasilitator dapat menuliskan hal-hal penting
dalam kertas lain atas izin konseli; dan
c. Pencatatan

digunakan

sebagai

catatan

pelayanan

konseling berikutnya serta evaluasi diri konselor.
B. MATERI
1. Definisi
Konseling individual adalah proses komunikasi
antara konselor dengan konseli(remaja - orang tua
remaja) dalam hubungan yang membantu, sehingga
konseliremaja dan atau orang tua dapat mengambil
keputusan,

merubah

perilaku

dan

mengembangkan

potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil.
Hubungan

yang

membantu

adalah

hubungan

yang

dilandasi oleh kebutuhan untuk memperoleh bantuan dan
memberikan bantuan pada orang lain. Persyaratan yang
harus terpenuhi agar terjalin hubungan yang membantu
adalah kesiapan dan kesediaan memberikan bantuan
serta kepercayaan konseliterhadap pemberi bantuan.
Fokus hubungan yang membantu adalah konselimampu
mengambil

keputusan,

merubah

perilaku

dan

mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan
yang diambil. Implikasinya proses pemberian bantuan
menuntut

keterlibatan

Konseliterhadap

Konseli,

permasalahan

tanggung

serta

jawab

berpusat

pada

Konseli.
2. Tahapan KONSELING
a. Membangun relasi.
Kunci proses konseling adalah jalinan relasi yang
harmonis antara konselor dengan Konseli. Konselor harus
mampu

menyapa

Konselidengan

baik

sehingga

Konselimerasa dirinya diterima. Semua atribut yang akan
mengganggu harus diminimalkan, baik itu berhubungan
dengan tempat, pakaian, status sosial ekonomi, persepsi
dan pemikiran Konselor tentang Konseli. Observasi
terhadap keberadaan Konseli harus dilakukan dengan
hati-hati sehingga Konselitidak merasa dinilai. Hal yang

harus diobservasi dari Konseliadalah: penampilan fisik,
motivasi, indikator-indikator kecemasan atau penolakan.
Melalui tahapan ini diharapkan konseliterlibat dalam
proses

konseling,

sehingga

konselimampu

mengekpresikan dan menyatakan apa yang terjadi dalam
pikiran maupun perasaannya.
b. Mendiskusikan prinsip-prinsip dan tujuan konseling.
Konseli harus tahu apa hak, kewajiban dan peran
selama proses konseling, karena subjek dan objek
konseling

adalah

Konseli.

Tujuan

konseling

harus

ditetapkan bersama-sama dengan Konseli, sehingga
tumbuh rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan
permasalahan, mengubah perilaku dan berkeinginan
untuk mengembangkan diri. Pada tahap ini juga harus
dibicarakan berapa lama waktu konseling dilakukan.
c. Menggali permasalahan.
Pada tahapan ini konselor harus mengembangkan
berbagai pertanyaan maupun pernyataan yang akan
mendorong Konseliuntuk menggali permasalahan yang
dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai melalui tahapan ini
adalah

pemahaman

Konselitentang

dihadapi serta bagaimana

hubungan

masalah
atau

yang

dampak

masalah terhadap diri. Pertanyaan maupun pernyataan
dapat dikembangkan dari lima kata kunci yaitu: 5WH,
What (apa), why (mengapa), when (kapan), where

(dimana), who (siapa) dan How (bagaimana). Pernyataan
maupun pernyataan sebagai respon terhadap ungkapan
atau pernyataan Konseliserta umpan balik dapat berupa
sebab akibat, mengurutkan berdasarkan kepentingan
Konseli, mengurutkan berdasarkan waktu kejadian serta
makna peristiwa bagi Konseli. Melalaui tahapan ini
diharapkan konselimampu menggambarkan secara nyata
situasi yang dihadapi, memberi makna terhadap situasi
tersebut serta menggali perasaan dalam peristiwa yang
dialami.
d. Personalisasi.
Prinsip

personalisasi

permasalahan

dan

adalah

kien

bertanggung

menyadari

jawab

untuk

menyelesaikan. Besarnya kecilnya permasalahan sangat
tergantung

pada

persepsi

Konselitentang

masalah,

sehingga kita dapat mengurangi kegelisahan, frustasi
ataupun stress dalam diri Konseli dengan menempatkan
permasalahan secara proporsional serta mendorong
Konseliuntuk berfikiran positif tentang dirinya. Pada tahap
ini diharapkan konseli memiliki pemahaman sehingga
mampu

menterjemahkan

kesadaran,

perasaan

dan

penalaran kedalam makna yang lebih pribadi menurut
perspektif

sendiri.

Dengan

kata

lainkonselimampu

memahami keadaan lack of psychological strength serta
merumuskan tujuan untuk mengatasinya.

e. Menyusun rancangan tindakan serta monitoring atau
evaluasi tindakan.
Tugas konselor pada tahap ini adalah mendukung
konseliuntuk

dapat

membuat

rancangan

tindakan-

tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan

yang

dihadapi.

Dimulai

dengan

menetapkan tujuan yang ingin dicapai, tahapan kegiatan
yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, keterlibatan
orang lain, penggunaan alat bantu serta bagaimana
konselor dapat membantu memonitor atau memberikan
balikan terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Konseli.
Konselor

harus

mampu

Konselimemiliki

memberikan

kekuatan

mental

support
untuk

agar
dapat

melakukannya. Secara tegas menetapkan kapan kegiatan
akan

dimulai.

Jika

memungkinkan

konselor

dapat

membantu tanpa sepengetahuan Konselimenciptakan
berbagai

kondisi

yang

mendukung

terlaksananya

kegiatan.
f. Tujuan
Setelah mengikuti konseling diharapkan remaja atau
orang tua memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu
mengubah

perilaku

kearah

perilaku

tanpa

nafza

berdasarkan keputusan sendiri. Tujuan akan bersifat
khusus untuk setiap individu, sangat tergantung dari
permasalahannya. Pengetahuan apa yang harus dimiliki

oleh Konseli, pemahaman tentang apa yang dibutuhkan
serta perubahan perilaku apa yang diharapkan oleh
Konseli

terjadi

pada

dirinya

sangat

relatif

dan

individualistik. Pada dasarnya konselor harus mampu
mendorong Konselimemiliki harapan tentang hidup dan
menjalani kehidupan tanpa nafza, kemampuan untuk
menghindar dan menolak terlibat menggunakan nafza
serta dukungan positif untuk menjadi orang lebih dinamis,
produktif, kreatif dengan landasan kenyakinan agama.
3. Prinsip Konseling
a. Konseling

merupakan

hubungan

yang

membantu,

interaksi dalam konseling harus dilandasi kepercayaan,
saling pengertian dan kerjasama. Hubungan bantuan
dalam proses konseling harus merupakan hubungan yang
setara, salah satu pihak tidak boleh merasa tertekan atau
lebih rendah. Konseli adalah individu yang memiliki
potensi dan keragaman individual. Konseli membutuhkan
bantuan untuk menghadapi permasalahan atau hambatan
yang dirasakan berkenaan dengan nafza.
b. Konseling merupakan proses belajar, sehingga harus
merupakan kegiatan yang disengaja, bertujuan dalam
dimensi normatif serta menghasilkan perilaku yang lebih
positif, produktif dan efektif. Selama individu berkeinginan
untuk

belajar

maka

individu

dapat

merubah

diri.

Pengalaman belajar yang bermakna akan mendukung

penemuan makna hidup dan motivasi untuk hidup
berprestasi. Melalui proses konseling individu belajar
berhubungan

dengan

diri

sendiri

dan

orang

lain.

Berhubungan dengan diri sendiri membuat individu lebih
memahami

diri

dan

mampu

mengelola

konflik.

Berhubungan dengan orang lain dalam arti mampu
menjalin hubungan pribadi dan sosial yang bertanggung
jawab

sehingga

kebutuhan

psikologisnya

terpenuhi.

Konselibelajar untuk tumbuh, berkembang dan produktif,
dalam arti memiliki kompetensi intra dan interpersonal,
mengalami

pertumbuhan

menghilangkan

gejala

kepribadian

masalah

bukan

serta

hanya

memperoleh

pengalaman untuk berkembang.
c. Konseling untuk siapapun yang memerlukan bantuan
dilakukan oleh orang yang terlatih secara professional
yaitu

memiliki

bekal

pendidikan

dan

latihan-latihan

keterampilan professional. Pada dasarnya sebagai makluk
sosial individu memiliki kemampuan untuk membantu
orang

lain

serta

memerlukan

bantuan

orang

lain.

Dibutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus untuk
membantu sehingga proses bantuan yang diberikan tepat
sasaran. Upaya-upaya membantu dapat dipelajari oleh
siapapun. Hasil yang optimal akan diperoleh jika konselor
memiliki kepribadian yang membantu.
4. Konselor

Aspek penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh/ dari
seorang konselor adalah kepribadian dan keterampilan.
Keduanya harus seimbang dan harus terintegrasi sebagai
suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
a. Kepribadian:
1) Menerima Konseliapa adanya, artinya konselor harus
siap menerima konselibagaimanapun kondisi dan latar
belakangnya. Menerima dan menghargainya sebagai
menusia yang utuh tanpa label-label yang lebih
bersifat negatif tentang dirinya, tetapi melihat sesuatu
yang positif pada konseli.
2) Hangat, seseorang akan memiliki keberanian untuk
menyampaikan sesuatu jika orang yang dihadapinya
bersikap hangat dan penuh perhatian. Menyapa
Konselidengan
membuat

ketulusan

komunikasi

Kehangatan

tertampilkan

hati

untuk

menjadi

membantu

menyenangkan.

melalui

intonasi

suara,

ekspresi mata, posture (sikap tubuh) dan gesture
(mimik muka serta gerakangerakan fisik). Tingkatan
emosinal konselor- maupun konselidapat dilihat dari
keempat dimensi tersebut.
3) Respek, menghormati Konselidengan memperlakukan
Konselisebagai teman dan tamu yang diharapkan
kehadirannya.

Menghargai

kemampuan yang dimiliki konseli.

perbedaan

dan

4) Emphati

(pemahaman),

menunjukkan

sikap

menghargai dan memahami apa yang difikirkan dan
dirasakan oleh Konseli. Mencoba menempatkan diri
melalui suatu kesadaran dan pemahaman tentang
sesuatu yang terjadi pada diri konseli, serta sebagai
orang yang siap untuk mendengarkan apa yang ingin
disampaikan oleh Konseli.
5) Ramah,

konseli

akan

merasa

terganggu

dan

kehilangan kepercayaan diri jika merasa dirinya di
tolak. Konselor harus mampu menggunakan kata-kata
serta mimik muka yang menentramkan Konseli.
6) Berteman/ bersahabat, sikap bahwa konselor peduli
akan apa yang difikirkan dan dirasakan oleh Konseli.
Kehadiran konselor sebagai teman atau sahabat yang
siap untuk membantu.
7) Mampu

menjaga

rahasia,

kunci

memperoleh

kepercayaan dari Konseliadalah kemampuan menjaga
rahasia, konselor tidak boleh menceritakan apa yang
disampaikan oleh Konselitanpa seijin Konseliatau
dianggap

membahayakan

jiwa.

Konselor

harus

memiliki kualiatas pribadi yang membuat orang lain
percaya pada dirinya dengan berkomunikasi secara
confidential, menjamin kebebasan pribadi dan jujur.
8) Kejujuran,

konselor

merupakan

transparan, otentik dan asli.

orang

yang

9) Kekongkritan,

konselor

merespon

apa

yang

disampaikan konselisesuai dengan kebutuhan, tanpa
banyak basa-basi.
10) Sensitif, memiliki kepekaan yang tajam terhadap
kondisi-kondisi sosial psikologis yang dialami konseli,
sehingga mampu melihat permasalahan secara lebih
tajam buka hanya gejala-gejala yang nampak saja.
b. Konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki:
1) Rasa

percaya

diri.

Sulit

bagi

Konseliuntuk

mempercayai dan memperoleh jaminan konselor dapat
membantu jika konselor tidak percaya diri. Percaya diri
artinya siap untuk menghadapi orang lain dan percaya
bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan apa yang
dihadapi.
2) Berpengetahuan.

Konselor

harus

memmiliki

pengetahuan yang cukup tentang nafza dan berbagai
upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dan
melepaskan diri adaru ketergantungan terhadap nafza.
Konselor juga harus memiliki pengetahuan yang luas
tentang perilaku manusia, kondisi sosial budaya,
norma dan aturan agama, komunikasi dan menjalin
relasi

sosial,

upaya

mengemas

informasi

serta

penggunkan media komunikasi.
3) Memiliki

keterampilan

komunikasi

yang

baik.

Bagaimana menyapa seseorang, kalimat apa yang

harus digunakan, kapan waktu yang tepat untuk
menyampaikan sesuatu, sikap dan bahasa tubuh apa
yang harus tertampilkan adalah hal-hal yang harus
diperhatikan oleh seorang konsulatan pada saat
memberikan konseling.
4) Mampu memahami persepsi Konseli, konselor perlu
memahami kerangka fikir konseli tentang apa yang
sedang dihadapinya. Apa landasan yang digunakan
Konseli, prasangka-prasangka apa yang difikirkan
Konseli, kecemasan- ketakutan apa yang dialami oleh
Konseli,

bagaimana

Konseli

memandang

permasalahannya serta apa makna permasalahan
bagi dirinya.
5) Menciptakan suasana yang bersahabat, relasi akan
berjalan lancar jika tercipta atmosfir yang bersahabat
diantara konselor dengan konseli. Pemilihan tempat,
pakaian, waktu serta alat bantu yang digunakan akan
membantu penciptaan suasana.
6) Selama

proses

konseling,

konselor

mendorong

Konselimemiliki kemampuan untuk:
a) Mengungkap masalah, seseorang akan sanggup
mengungkapkan masalah jika merasa menemukan
orang yang dapat dipercaya, tidak berada dalam
suasana yang tertekan, memperoleh stimulasi atau
arahan tentang apa yang harus dibicarakan.

b) Memahami masalah, penggalian masalah yang
dilakukan

melalui

pertanyaan

atau

pernytaan

tentang 5 WH akan membantu Konselimemahami
proporsi masalah dalam kehidupannya,
c) Mengambil keputusan yang tepat, Konseliperlu
memperolah gambaran yang komprehensif tentang
apa yang dialaminya serta berbagai alternatif
solusi. Pembuatan keputusan harus didasarkan
pada kepentingan dan analisis sisi positif maupun
negatif

solusi

dalam

pemikiran

Konselibukan

pemikiran konselor.
5. Konseli
Seseorang yang datang pada konselor untuk meminta
bantuan disebut konseli. Konselor harus memahami
kedaan konseli. Konselidatang pada konselor karena
menghadapi permasalahan atau hambatan psikologis atau
berada dalam kedaan lack of psychological strength.
Dimensi dari lack of psychological strength adalah:
a. Pemenuhan kebutuhan, individu merasakan kebutuhan
psikologis : memberi dan menerima, merasa bebas
menentukan pilihan, memiliki kesenangan, menerima
kemungkinan atau stimulasi baru, menemukan harapan,
menemukan tujuan yang jelas dalam hidup.

b. Kompetensi

intrapersonal,

yaitu

kemampuan

untuk

berhubungan dengan orang lain. Terdiri atas kompetensi
memahami diri, mengarahkan diri dan penerimaam diri.
c. Kompetensi interpersonal, merupakan kemampuan dalam
berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang
baik dan saling memenuhi. Antara lain kepekaan, assertif,
kenyamanan berdampingan, bebas dari tekanan.
d. Kompetensi religius, kemampuan untuk melaksanakan
kewajiban dan tuntutan kehidupan sebagai ibadah sesuai
keyakinan.

Individu-individu

kompetensi

atau tidak

yang

tidak

memiliki

mampu memenuhi

keempat

dimensi tersebut berarti memiliki lack of psychological
strength.
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MODUL KONSELING KELOMPOK

BAB I
KONSEP DASAR KONSELING KELOMPOK

Kompetensi dasar
1. Memahami konsep dasar konseling kelompok sebagai sebuah
layanan yang khas dalam komponen layanan bimbingan dan
konseling di sekolah;
2. Membandingkan konseling individual dan konseling kelompok,
dan;
3. Menerapkan

konsep-konsep

memperhatikan

beberapa

konseling

kelompok

dengan

pertimbangan-pertimbangan

yang

terdapat dalam konseling kelompok.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya
1. Mampu menjelaskan pengertian konseling kelompok;
2. Mampu

membedakan

konseling

kelompok

dan

konseling

individual;
3. Mampu menguraikan tujuan konseling kelompok;
4. Mampu menjelaskan pentingnya konseling kelompok, dan;
5. Mampu

mencermati

konseling kelompok.

pertimbangan-pertimbangan

dalam

A. Pengantar
Konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan
konseling, yaitu proses konseling antara konselor profesional
dengan beberapa konseli sekaligus yang tergabung dalam
sebuah kelompok kecil pada waktu yang sama. Konseling
kelompok sebenarnya tidak terbatas pada lingkungan pendidikan
saja, tetapi di Indonesia untuk sementara waktu masih terikat
pada layanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan.
Dibandingkan dengan konseling individual di institusi pendidikan,
konseling kelompok masih belum sebegitu populer. Untuk itu,
bentuk layanan bimbingan dan konseling ini perlu kiranya
diperkenalkan secara luas, sehingga semua calon konselor dan
para konselor sekolah di lapangan melihat kegunaannya,
mendapatkan

kemanfaatan,

mengimplementasikan

secara

dan

berusaha

intensif

dalam

untuk

perencanaan

program bimbingan dan konseling di sekolah.
Konseling

kelompok

menunjukkan

persamaan

dan

perbedaannya dengan konseling individual. Persamaan antara
konseling kelompok dengan konseling individual, antara lain: (a)
sasarannya

sama

yaitu

membantu

konseli

memecahkan

masalah, (b) bantuan didasarkan pada kurangnya pengalaman
konseli,

(c)

penguasaan

teknik

sama

pentingnya

dalam

membantu konseli, (d) konseli sama-sama sedang menghadapi
permasalahan, dan (e) keduanya memerlukan kerahasiaan serta

tempat tersendiri. Sementara itu, perbedaan antara konseling
kelompok dengan konseling individual, diantaranya: (a) dalam
situasi konseling kelompok, melatih kebiasaan berkomunikasi
antar individu dan kehadiran secara fisik dapat memberikan
kepuasan emosional, (b) dalam konseling kelompok, konseli
tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memberikan bantuan
kepada konseli yang lain, dan (c) dalam konseling kelompok,
kedudukan konselor semakin sulit, karena harus memberikan
perhatian kepada semua anggota kelompok atau konseli.
Kenyataan ini menuntut persiapan dan kemampuan khusus dari
pihak

konselor,

seperti

pembentukan

kelompok

dan

pendampingan proses konseling yang mengandung interaksi
antara konselor dengan para konseli serta antara konseli yang
satu dengan konseli yang lain. Semua ini menuntut pembahasan
tersendiri, sehingga corak khusus dari konseling kelompok
tampak jelas.
B. Definisi Konseling Kelompok
Corey & Corey (2006) menjelaskan bahwa seorang ahli
dalam konseling kelompok mencoba membantu peserta untuk
menyelesaikan kembali permasalahan hidup yang umum dan
sulit seperti: permasalahan pribadi, sosial, belajar/akademik, dan
karir. Konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara
umum pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan
tidak terlalu memberikan perhatian pada treatmen gangguan

perilaku dan psikologis. Konseling kelompok memfokuskan diri
pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah
yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang
disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan
balik interaktif dalam sebuah kerangka berpikir here and now (di
sini dan saat ini). Dilengkapi oleh pendapat Gazda (1978) bahwa
konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang
dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang
disadari.
Lebih lanjut, proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti
pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi
pada kenyataan, keterbukaan diri mengenai seluruh perasaan
mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling
pengertian dan saling mendukung. Semua ciri terapeutik tersebut
diciptakan dan dibina dalam sebuah kelompok kecil dengan cara
mengemukakan kesulitan dan empati pribadi kepada sesama
anggota kelompok dan kepada konselor. Para konseli adalah
orang-orang yang pada dasarnya tergolong orang normal, yang
menghadapi

berbagai

masalah

yang

tidak

memerlukan

perubahan secara klinis dalam struktur kepribadian untuk
mengatasinya. Para konseli dapat memanfaatkan suasana
komunikasi antarpribadi dalam kelompok untuk meningkatkan
pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan
segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan/atau menghilangkan

suatu sikap dan perilaku tertentu. Karakteristik terapeutik adalah
hal-hal yang melekat pada interaksi antarpribadi dalam kelompok
dan membantu untuk memahami diri dengan lebih baik dan
menemukan

penyelesaian

atas

berbagai

kesulitan

yang

dihadapi.
Selain itu, Ohlsen (1977) menyatakan bahwa interaksi dalam
konseling kelompok mengandung banyak unsur terapeutik yang
paling efektif apabila seluruh anggota kelompok memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Memandang

kelompoknya

sebagai

kelompok

yang

menarik;
2. Merasa diterima oleh kelompoknya;
3. Menyadari apa yang diharapkan dari para anggota
kelompok dan apa yang diharapkannya dari orang lain;
4. Merasa sungguh-sungguh terlibat;
5. Merasa aman sehingga mudah membuka diri;
6. Menerima tanggung jawab;
7. Bersedia

membuka

diri

dan

mengubah

diri

serta

membantu konseli lain untuk berbuat sikap yang sama;
8. Menghayati partisipasinya sebagai anggota kelompok
sehingga memiliki makna dalam dirinya;
9. Berkomunikasi sesuai dengan isi hatinya dan berusaha
menghayati isi hati orang lain;

10. Bersedia menerima umpan balik dari orang lain, sehingga
lebih memahami akan kekuatan dan kelemahannya;
11. Mengalami rasa tidak puas terhadap dirinya sendiri,
sehingga mau berubah dan menghadapi ketegangan batin
yang menyertai suatu proses perubahan diri;, dan
12. Bersedia mentaati norma praktis tertentu yang mengatur
interaksi dalam kelompok.

Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

dijelaskan

definisi

konseling kelompok sebagai suatu upaya bantuan dari konselor
kepada sejumlah konseli dalam suasana kelompok yang bersifat
penyembuhan, pencegahan, dan pengembangan, dan diarahkan
pada pemberian kemudahan dalam mencapai perkembangan
yang optimal.
C. Tujuan Konseling Kelompok
Tujuan umum dari layanan konseling kelompok dapat
ditemukan dalam sejumlah literatur profesional yang mengupas
tentang tujuan konseling kelompok, sebagaimana ditulis oleh
Ohlsen, Dinkmeyer, Muro, serta Corey (dalam Winkel, 1997)
sebagai berikut:
1. Masing-masing konseli mampu menemukan dirinya dan

memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan
pemahaman diri tersebut, konseli rela menerima dirinya

sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif
kepribadiannya;
2. Para

konseli

mengembangkan

kemampuan

berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang
lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan
dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang
khas pada setiap fase-fase perkembangannya;
3. Para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari
hubungan antarpribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan
kemudian dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan
kelompoknya;
4. Para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan

orang lain dan lebih mampu menghayati/ memahami
perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan
membuat para konseli lebih sensitif terhadap kebutuhan
psikologis diri sendiri dan orang lain;
5. Masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran/target

yang ingin dicapai, yang diwujudkan dalam sikap dan
perilaku yang lebih konstruktif;
6. Para konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang
mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan
akan diterima oleh orang lain;

7. Masing-masing konseli semakin menyadari bahwa hal-hal

yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan
rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian,
konseli tidak akan merasa terisolir lagi, seolaholah hanya
dirinyalah yang mengalami masalah tersebut; dan
8. Para konseli belajar berkomunikasi dengan seluruh

anggota

kelompok

secara

terbuka,

dengan

saling

menghargai dan saling menaruh perhatian.
Pengalaman berkomunikasi tersebut akan membawa dampak
positif dalam kehidupannya dengan orang lain di sekitarnya.
Sementara itu, Shertzer & Stone melengkapi tujuan konseling
kelompok melalui pernyataannya berikut ini: “tujuan yang paling
fundamental dari pengalaman diadakannya konseling kelompok
adalah untuk mengembangkan pemahaman dan perasaanperasaan anggota kelompok terhadap permasalahan

para

anggota kelompok dan membantunya menuju pada pemahaman
terhadap penyebab permasalahannya”.
Beberapa tujuan khusus dari layanan konseling kelompok
ialah membantu konseli agar: menjadi lebih terbuka dan jujur
terhadap diri sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri
sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih menerima diri
sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk
lebih akrab dengan orang lain, belajar untuk bergaul dengan
sesama atau lawan jenis, belajar untuk memberi dan menerima,

menjadi peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, dan
meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas
dan tegas dalam memilih.
D. Urgensi Konseling Kelompok
Ohlsen,

Horne,

and

Lawe

(1988)

mendeskripsikan

pentingnya konseling kelompok dalam sejumlah kekuatan yang
disajikan dalam banyak situasi konseling kelompok. Setiap
konseli memiliki perasaan ingin diterima dalam kelompok,
mengetahui apa yang diharapkan, merasa memiliki, dan
perasaan aman. Saat kekuatan ini tidak ada, konseli cenderung
melakukan tindakan buruk seperti permusuhan, mundur, atau
bersikap apatis.
Lebih lanjut Yalom (1985) mendiskusikan keberhasilan
sebuah proses konseling kelompok diketahui dengan adanya
dinamika kelompok yang kondusif. Faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dalam konseling kelompok antara lain sebagai
berikut:
1. Altruisme

(mementingkan

Konseling

kelompok

kepentingan

melatih

anggota

orang
untuk

lain).
saling

memberi dan menerima. Kemungkinan selama ini konseli
menganggap dirinya sebagai beban keluarga, namun
dalam konseling kelompok, konseli dapat berperan
penting

bagi

orang

lain. Konseli dapat

menolong,

memberikan dukungan, keyakinan, saran-saran pada

konseli lain, sehingga dapat meningkatkan harga dirinya
dan merasa berharga di mata orang lain.
2. Kohesivitas kelompok (merasakan koneksi atau hubungan

dengan orang lain). Rasa kebersaman dan ketertarikan
anggota pada kelompok dapat membuat rasa bersatu,
satu anggota dengan anggota yang lain dapat saling
menerima, sehingga dapat membentuk hubungan yang
berarti dalam kelompok.
3. Belajar interpersonal (belajar dari anggota lain). Kelompok

merupakan

mikrokosmik

sosial.

Jika

konseli

dapat

berhasil berinteraksi dengan baik dalam kelompok, maka
pengalaman ini diharapkan dapat dilakukan di luar
kelompok.
4. Bimbingan

(memberikan bantuan dan membimbing).

Bimbingan bersifat didaktis yang dapat dilakukan oleh
konselor.

Misalnya,

cara

belajar

yang

baik,

cara

menumbuhkan kepercayaan diri, topik kesehatan mental,
dan lain-lain.
5. Katarsis (melepaskan perasaan-perasaan dan emosi-

emosi). Katarsis merupakan faktor penyembuh dalam
konseling kelompok. Dalam proses konseling kelompok,
konseli datang dengan penuh gejolak emosi, selanjutnya
konseli dapat mengekspresikannya dengan bantuan
konselor maupun anggota lainnya.

6. Identifikasi (pemberian

modeling bagi anggota atau

pemimpin kelompok). Seringkali konseli memperoleh
manfaat dari pengamatannya dalam proses konseling
kelompok. Konseli dapat mengamati dan meniru cara
konselor maupun anggota lain dalam bersikap dan
memecahkan masalah.
7. Family reenactment (merasakan sebagai satu keluarga

dan belajar dari pengalaman). Konselor, asisten konselor,
dan

anggota

kelompok

dapat

dipandang

sebagai

representasi dari keluarga asal konseli. Konseli seperti
mengulang pengalaman masa kecilnya dalam keluarga
asal. Dari sini konseli akan belajar perilaku baru dalam
berhubungan dengan orang lain.
8. Pemahaman diri atau self understanding (memperoleh

pemahaman pribadi). Umpan balik dari anggota akan
menolong konseli untuk mengubah sikapnya dalam
berhubungan dengan orang lain.
9. Dorongan pengharapan (merasa penuh harapan tentang

satu kehidupan). Harapan konseli untuk berubah akan
membuatnya bertahan dalam konseling. Apalagi bila
terdapat teman yang berhasil dalam konseling.
10. Universalitas (tidak merasa kesepian). Konseli sering

beranggapan bahwa hanya dirinya sendiri yang memiliki
masalah dan masalah tersebut unik sehingga orang lain

tidak akan pernah memiliki masalah tersebut. Namun
ketika konseli mengetahui berbagai masalah yang juga
unik yang dihadapi oleh anggota kelompok, maka konseli
akan merasakan dirinya tidak sendiri dan tidak terisolasi.
11. Faktor eksistensial (mendatangkan pemahaman akan

pasang surutnya kehidupan). Kadang-kadang ada konseli
yang menganggap bahwa hidup ini tidak adil dan tidak
seimbang. Kemudian konseli mempertanyakan tentang
hidup dan mati. Di dalam konseling kelompok topik seperti
ini dapat muncul dan didiskusikan. Tanggapan dan
dukungan

dari

anggota

lain

akan

sangat

banyak

menolong. Kemampuan memberikan layanan konseling
kelompok sangat penting bagi konselor, karena seorang
konseli terkadang membutuhkan suasana kelompok untuk
memecahkan kesulitannya dan permasalahan konseli
kemungkinan tidak dapat terselesaikan melalui konseling
individual. Oleh karena itu, pengembangan pengetahuan
dan penguasaan pendekatan-pendekatan dalam layanan
konseling kelompok perlu ditingkatkan.

E. Pertimbangan dalam Konseling Kelompok
1. Kelebihan dan Kelemahan Konseling Kelompok
Konseling

kelompok

memiliki

kelebihan-kelebihan

dalam pelaksanaannya, yaitu: (a) bersifat praktis, (b)

anggota belajar berlatih perilakunya yang baru, (c)
kelompok

dapat

digunakan

untuk

belajar

mengekspresikan perasaan, perhatian dan pengalaman
(d) anggota belajar ketrampilan sosial dan belajar
berhubungan antarpribadi secara lebih mendalam, dan (e)
mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam
kelompok.
Disamping kelebihan-kelebihan yang diperoleh dalam
konseling

kelompok,

terdapat

kelemahan-kelemahan

konseling kelompok yang perlu diperhatikan, antara lain:
(a) tidak semua orang cocok dalam kelompok, (b)
perhatian konselor lebih menyebar atau meluas, (c)
mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan, (d)
konseli

mengharapkan

terlalu

banyak

tuntutan

dari

kelompok, dan (e) kelompok bukan dijadikan sebagai
sarana berlatih untuk melakukan perubahan namun
sebagai tujuan.
2. Konseli yang Tidak Direkomendasikan
Pertimbangan-pertimbangan
dengan

kondisi-kondisi

yang
konseli

berhubungan
yang

tidak

direkomendasikan untuk terlibat di dalam pelaksanaan
konseling kelompok, ialah: (1) konseli dalam keadaan
kritis, (2) konseli sangat takut berbicara dalam kelompok,
(3) konseli menunjukkan perilaku yang menyimpang, (4)

konseli dalam keadaan psikotik akut, (5) konseli sangat
agresif, dan (6) konseli sangat tidak menyadari akan
perasaannya, motivasinya, dan perilakunya.
3. Hak dan Kewajiban Konseli
Natawidjaja

(1987)

memaparkan

bahwa

apabila

konselor menjelaskan hak dan kewajiban konseli sebelum
konseling

kelompok

dimulai,

maka

konselor

akan

dipandang sebagai pemimpin yang jujur dan terbuka. Hal
tersebut akan merupakan kredit yang besar untuk
keberhasilan konseling kelompok itu. Lebih dari itu, adalah
hak dasar setiap konseli untuk memahami apa yang akan
dilakukannya dalam kelompok sebelum konseli membuat
komitmen untuk menjadi bagian dari anggota konseling
kelompok.
4. Masalah Kerahasiaan
Kerahasiaan merupakan pokok yang paling penting
dalam konseling kelompok. Ini bukan hanya berarti bahwa
konselor harus memelihara kerahasiaan tentang apa yang
terjadi dalam konseling kelompok itu, melainkan juga
konselor sebagai pemimpin kelompok harus menekankan
kepada semua konseli akan pentingnya pemeliharaan
kerahasiaan itu. Para konseli harus diingatkan bahwa
segala sesuatu yang terjadi selama konseling kelompok
berlangsung itu merupakan rahasia bersama sebagai

kelompok.
5. Konseling Kelompok di Sekolah Menengah
Konseling kelompok di sekolah menengah adalah
suatu layanan yang diberikan kepada para siswa sebagai
bagian dari suatu program layanan bimbingan dan
konseling

di

sekolah

menengah

lanjutan

yang

komprehensif (Campbell & Dahir, 1997; Gysbers &
Henderson,

2000).

Implementasi

layanan

konseling

kelompok dijelaskan sebagai satu intervensi yang efektif
(Gladding, 1999), dan terdapat temuan bahwa banyak
konselor

sekolah

merencanakan

menengah

dan

yang

menerapkan

secara

efektif

layanan

konseling

layanan

konseling

kelompok secara berkelanjutan.
Perencanaan

dan

penerapan

kelompok difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan para
siswa pada saat ini dalam parameter sekolah. Fokus
layanan bagi siswa digolongkan pada pencegahan,
pengembangan, dan beorientasi krisis (Myrick, 1993).
Contoh

konseling

mencakup
tentang

kelompok

di

sekolah

permasalahan-permasalahan

obatobatan

terlarang

(narkoba),

menengah
kesadaran
hubungan-

hubungan efektif dalam hubungan sosial, keterampilanketerampilan belajar, perencanaan karir, perubahan masamasa transisi, masalah broken home, kesedihan akibat

perceraian

orang tua,

dan

sebagainya. Tema-tema

tersebut disesuaikan dengan tingkat kedewasaan siswa
atau tahapan dan tugas-tugas perkembangan remaja
serta disesuaikan dengan jadwal dan kurikulum sekolah.
Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok di
sekolah menengah, jumlah konseli yang terlibat antara 410 orang. Durasi waktu yang diperlukan selama konseling
kelompok berlangsung berkisar antara 60-90 menit dalam
satu pertemuan.
F. Latihan
1. Berdasarkan pengalaman Saudara di lapangan, perlukah
layanan konseling kelompok dilaksanakan di sekolah
sebagai upaya untuk memecahkan masalah siswa?
Bagaiamana urgensinya?
2. Jelaskan pendapat Saudara mengenai pertimbanganpertimbangan apa saja yang menjadi fokus dalam
pelaksanaan layanan konseling kelompok!

BAB II
PELAKSANAAN KONSELING KELOMPOK

Kompetensi dasar
1. Merancang kegiatan konseling kelompok berdasarkan need
assessment;
2. Melaksanakan konseling kelompok untuk membantu konseli
mencapai;
3. perubahan perilaku bermakna dalam kehidupannya; dan
4. Melaporkan kegiatan konseling kelompok.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya
1. Mampu mengidentifikasi isu-isu yang akan dibahas dalam
konseling kelompok;
2. Mampu

membuat

rancangan

pembentukan

konseling

kelompok;
3. Mampu menerapkan tahap-tahap konseling kelompok;
4. Mampu menerapkan teknik-teknik konseling kelompok;
5. Mampu mengelola konseling kelompok;
6. Mampu membuat rencana konseling kelompok selanjutnya;
dan
7. Mampu membuat laporan konseling kelompok.

A. Pembentukan dan Pengorganisasian Kelompok
Pembentukan
diperhatkan

kelompok

dengan

merupakan

hati-hati.

hal

Seorang

yang

perlu

konselor

perlu

memikirkan jenis kelompok yang diinginkan dan siap untuk
menjadi pemimpin kelompok. Semakin jelas harapan, konselor
akan dapat merencanakan dan menjadi pengalaman yang lebih
bermakna

bagi

partisipan.

Kurangnya

perencanaan

menyebabkan berbagai problem yang muncul nantinya. Tahap
pertama dalam perencanaan kelompok adalah menjelaskan
alasan pembentukan kelompok tersebut secara detil. Banyak
ide-ide yang bagus tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak
dikembangkan menjadi perencanaan yang jelas. Apabila akan
menciptakan sebuah kelompok diperlukan kejelasan dalam
tujuan dan metode. Ada beberapa pertanyaan yang perlu
dipersiapkan, seperti misalnya:
1. Kelompok yang akan dibentuk seperti apa? Akan memakan
waktu yang lama atau tidak?
2. Untuk siapa kelompok dibentuk?
3. Apakah kelompok terdiri dari anggota sukarela atau tidak?
4. Apakah tujuan dari kelompok ini?
5. Mengapa ada kebutuhan untuk kelompok?
6. Apa kualifikasi untuk memimpin kelompok ini?
7. Berapa jumlah anggota kelompok?

8. Bagaimana anggota kelompok mempersiapkan diri untuk
mendapatkan pengalaman kelompok?
9. Apa struktur yang akan dimiliki kelompok ? Apa teknik yang
akan digunakan?
10. Apa topik yang akan dieksplorasi kelompok ini ?
Dalam pengajuan pembentukan kelompok, ada lima hal
penting yaitu.
1. Alasan pembentukan kelompok
Alasan pembentukan kelompok harus jelas sehingga akan
meyakinkan semua anggota kelompok.
2. Tujuan
Tujuan pembentukan kelompok hendaknya spesifik, terukur,
dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Cara mencapai
tujuan tersebut tersebut juga perlu dipikirkan.
3. Pertimbangan-pertimbangan praktis
Pertimbangan-pertimbangan praktis ini meliputi : apakah ada
batasan-batasan tertentu untuk menjadi anggota kelompok
(jumlah, usia, masalah dan sebagainya), waktu pertemuan,
frekuensi pertemuan an durasi pertemuan.
4. Prosedur
Dalam

menggunakan

prosedur

pelaksanaan

konseling

kelompok, perlu ditetapkan apakah akan menggunakan
prosedur khusus atau prosedur yang sesuai dengan kondisi
kelompok

5. Evaluasi
Dalam

melakukan

evaluasi,

diarahkan

pada

penilaian

mengenai strategi yang telah digunakan. Dan hendaknya
evaluasi ini diupayakan supaya objektif, praktis dan relevan.
Menarik dan Memilih Anggota
Dalam

membentuk

kelompok

konseling,

beberapa

pertimbangan terkait dengan keanggotaan kelompok menjadi hal
yang penting. Apabila dalam sebuah populasi atau kelas, perlu ada
kejelasan apakah anggota kelompok konseling berisi seluruh kelas
atau perlu ada pemilihan. Menarik dan memilih angggota kelompok
juga bukan merupakan hal yang mudah. Ada beberapa cara untuk
dapat melakukan pemilihan anggota, yaitu:
1. Presentasi kelas;
2. Poster;
3. Pengumuman;
4. Iklan atau artikel di Koran;
5. Menghubungi guru;
6. Mengirimkan surat kepada orang tua;
7. Program pendampingan mahasiswa;
8. Tim penelitian
Dalam menarik dan memilih anggota kelompok lebih baik
kalau bisa menemukan orang yang mempunyai kontak dengan
seseorang yang potensial menjadi calon anggota kelompok. Hal
ini selain memudahkan juga data-data calon anggota kelompok

lebih akurat.
B. Langkah-Langkah Konseling Kelompok
Konseling kelompok dilaksanakan dengan mengikuti langkahlangkah:
1. Tahap awal kelompok
Proses utama selama tahap awal adalah orientasi dan
eksplorasi. Pada awalnya tahap ini akan diwarnai keraguan
dan kekhawatiran, namun juga harapan dari peserta. Namun
apabila konselor mampu memfasilitasi kondisi tersebut, tahap
ini akan memunculkan kepercayaan terhadap kelompok.
Langkah-langkah pada tahap awal kelompok adalah:
a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih;
b. Berdoa;
c. Menjelaskan pengertian konseling kelompok;
d. Menjelaskan tujuan konseling kelompok;
e. Menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok;
f. Menjelaskan asas-asas konseling kelompok;
g. Melaksanakan perkenalan dilanjutkan rangkaian nama.
2. Tahap Peralihan
Tujuan tahap ini adalah membangun iklim saling percaya
yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang
muncul

pada

tahap

awal.

Konselor

perlu

memahami

karakterisik dan dinamika yang terjadi pada tahap transisi.
Langkah-langkah pada tahap peralihan.

a. Menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok;
b. Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan
lebih lanjut;
c. Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan
atau sebagian

belum siap

untuk memasuki tahap

berikutnya dan mengatasi suasana tersebut;
d. Memberi contoh masalah pribadi yang dikemukakan dan
dibahas dalam kelompok.
3. Tahap kegiatan
Pada tahap ini ada proses penggalian permasalahan yang
mendalam dan tindakan yang efektif. Menjelaskan masalah
pribadi yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok.
Langkah-langkah pada tahap kegiatan adalah:
a. Mempersilakan anggota kelompok untuk mengemukakan
masalah pribadi masing-masing secara bergantian;
b. Memillih /menetapkan masalah

yang akan

dibahas

terlebih dahulu;
c. Membahas masalah terpilih secara tuntas;
d. S e l i n g a n;
e. Menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah
dibahas (apa yang akan dilakukan berkenaan dengan
adanya pembahasan demi terentaskan masalahnya
4. Tahap Pengakhiran
Pada tahap ini pelaksanaan konseling ditandai dengan

anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingka laku di
dalam kelompok. Langkah-langkah pada tahap pengakhiran
adalah:
a. Menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan
diakhiri;
b. Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai
kemajuan yang dicapai masing-masing;
c. Membahas kegiatan lanjutan;
d. Pesan serta tanggapan anggota kelompok;
e. Ucapan terima kasih;
f. Berdoa;
g. Perpisahan

C. Latihan
1. Berdasarkan pengalaman Saudara di lapangan, faktor-faktor
apa aja yang mempengaruhi efektivitas masing-masing
tahapan pelaksanaan konseling kelompok!
2. Buatlah langkah-langkah yang akan Saudara lakukan dalam
konseling kelompok terkait dengan masalah siswa-siswa
yang pernah Saudara alami di sekolah!

BAB III
KETERAMPILAN DAN TEKNIK KONSELING KELOMPOK

Kompetensi dasar:
1. Merancang penggunaan teknik konseling kelompok berdasarkan
permasalahan;
2. Menggunakan teknik dan keterampilan konseling kelompok
untuk membantu anggota kelompok mencapai perubahan
perilaku bermakna dalam kehidupannya;
3. Mengevaluasi penggunaan teknik dan keterampilan dalam
kegiatan konseling kelompok.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya:
1. Mampu mengenal karakteristik kelompok;
2. Mampu menerapkan keterampilan konseling kelompok;
3. Mampu menerapkan teknik-teknik konseling kelompok;
4. Mampu

mengelola

konseling

kelompok

terkait

dengan

penggunaan teknik dan keterampilan konseling;
5. Mampu mengevaluasi penggunaan keterampilan dan teknik
konseling kelompok.

A. Keterampilan-keterampilan Konseling Kelompok
Dalam konseling kelompok melibatkan banyak orang sebagai
anggota kelompok. Anggota kelompok akan mendapatkan

layanan sekaligus dalam satu waktu. Layanan ini juga sesuai
dengan teori belajar karena mengandung aspek sosial yaitu
belajar bersama. Peserta layanan akan berbagi ide dan saling
mempengaruhi untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya.
Hal ini tentu saja juga memberikan konsekuensi pada bagaimana
memberikan perlakuan terhadap kelompok.
Beberapa

hal

yang

menentukan

keefektifan

layanan

kelompok adalah suasana kelompok yang terjadi:
1. Interaksi yang dinamis antar anggota kelompok;
2. Keterikatan emosional;
3. Penerimaan diri dan orang lain;
4. Keinginan untuk membantu orang lain dan mengutamakan
kepedulian terhadap orang lain;
5. Intelektual (rasional, cerdas dan kreatif). Menambah ilmu dan
wawasan

individu

serta

dapat

menumbuhkan

ide-ide

cemerlang;
6. Katarsis

(mengemukakan

uneg-unegnya,

idenya

dan

gagasannya). Menyatakan emosinya yang lebih mengarah
pada pengungkapan permasalahan yang dipendam;
7. Empati (suasana yang saling memahami tentang apa yang
dipikirkan dan dirasakan sehingga dapat menyesuaikan
sikapnya

dengan

tepat).

Hal

ini

diciptakan

melalui

pentahapan dan kemampuan pemimpin kelompok.
Keterampilan konseling yang digunakan dalam konseling

kelompok

pada

dasarnya

tidak

meninggalkan

konsep

keterampilan konseling pada konseling individual. Keterampilan
yang digunakan antara lain : mendengarkan aktif, klarifikasi,
merangkum,
merefleksi

bertanya,
perasaan,

menginterpretasi,
mendukung,

mengkonfrontasi,

empati,

memfasilitasi,

memulai percakapan,
mengevaluasi, memberikan feed back, mensugesti, menutup dan
sebagainya. Namun demikian, keterampilan-keterampilan yang
difokuskan digunakan dalam konseling kelompok adalah sebagai
berikut:
1. Keterampilan

pada

pemecahan

masalah

(problem

solving)
Fokus pada interaksi ini adalah pada masalah yang dihadapi
konseli

(anggota).

Peserta

diminta

menyampaikan

permasalahannya untuk memperoleh beberapa pandangan,
pemikiran

dan

alternatif

yang

dapat

membantu

menyelesaikan masalahnya.
Cara:
a. Cara langsung. Memanggil 2 atau 3 orang anggota untuk
mengajak bicara dan memperhatikan pada satu anggota.
Terkadang jika hanya berfokus pada satu orang akan
membuat orang tersebut cemas atau takut. Contoh : “
Tina, mery, bagaimana pendapat kalian tentang persoalan
ini?”.

b. Cara tak langsung, Membuat anggota saling berpasangan
(dua orang) untuk berdiskusi tentang apa yang akan
dibahas. Setelah masing –masing pasangan (dua orang)
saling bercerita, kembali lagi membentuk kelompok.
Konselor membahas dengan memberikan pertanyaan: 1)
Siapa yang ingin berkomunikasi tentang apa yang telah
didiskusikan dengan teman?, 2) Apa yang kamu ceritakan
berkaitan dengan……….? ( sesuai topik), 3) Apa yang
kamu dapatkan dari diskusi tentang…….(sesuai topik)
bersama teman tadi?
c. Latihan tertulis. Beri latihan tertulis, misalnya: 1) Tuliskan
3 pertanyaan yang kamu miliki tentang….. 2) Apa yang
kamu percayai tentang…. 3) Setelah itu minta anggota
kelompok yang paling pendiam untuk membacakan hasil
latihan tersebut.
Adapun unsur-unsur keterampilan problem solving yang bisa
dilakukan seorang konselor adalah sebagai berikut:
a. Melatih

anggota kelompok

untuk

mendesain suatu

penemuan;
b. Berpikir dan bertindak kreatif;
c. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis;
d. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan;
e. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan;

f. Merangsang perkembangan kemajuan berfikir konseli
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan
tepat
2. Keterampilan interaksi sosial
Selain memecahkan masalah-masalah yang dihadapi,
tujuan konseling kelompok adalah melatih pengembangan
komunikasi dan interaksi sosial,dimana setiap anggota
kelompok berpartisipasi dalam dinamika interaksi sosial,
menyumbang pengetasan masalah dan meyerap bahan
untuk pemecahan masalah. Suasana interaksi pun harus
diperhatikan oleh konselor, bagaimana menciptakan interaksi
sosial yang efektif dan terkendali. Dalam keadaan tertentu,
seorang konselor bisa menghadirkan seseorang atau lebih
konseli tertentu dalam konseling kelompok. Konseli khusus ini
dihadirkan

dengan

tujuan

untuk

melibatkannya

dalam

interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok, dan dengan
keterlibatan

yang

intensif

itu

ia

atau

mereka

dapat

memetikberbagai hal yang berkenaan dengan masalahmasalah yang ia atau mereka alami.
Tujuan khusus untuk konseli khusus ini tidak perlu
diungkapkan

dalam

komunitas

kelompok.

Hal

ini

dimaksudkan agar dalam dinamika interaksi sosial konseli
khusus tersebut tidak diperlakukan secara khusus. Mereka
justru diberi kesempatan untuk menjalani keterlibatan sosial

dalam kenyataan yang sebenarnya, tidak berpura-pura dan
tidak diatur secara tersendiri.
3. Keterampilan komunikasi, information giving
Dalam

konseling,

konselor dan

90%

komunikasi

dilakukan

konseli. Komunikasi interpersonal

oleh
dalam

kelompok dalam komunikasi antar orangorang secara tatap
muka yang memungkinkan setiap peserta menagkap reaksi
lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal.
Dalam hal ini seorang konselor dituntut untuk memiliki
keterampilan

dalam

merangsang

terjadinya

komunikasi

interpersonal dengan konseli di kelompoknya sehingga terjadi
proses konseling yang hidup, hangat, terarah, dinamis dan
menyeluruh pada semua anggota kelompok ( komunikasi
multiarah) sehingga kelompok menjadi efektif dan terkendali
dan

komunikasi

verbal

mengemukakan

pengalaman-

pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi, alternative yang
dapat diambil atau juga mengenai orang-orang yang di
jumpai.
Melalui komunikasi interpersonal, seorang konselor bisa
mempengaruhi

konselinya,

jika

hasil

yang

diharapkan

menyangkut persetujuan dan kerjasama orang lain, maka
komunikasi interpersonal berfungsi untuk mempengaruhi
gagasan dan perilaku.

B. Teknik-teknik Konseling Kelompok
Di dalam konseling mengandung suatu proses komunikasi
antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi
verbal dan non-verbal. Dengan menciptakan kondisi-kondisi
seperti empati (dapat merasakan perasaan konseli), penerimaan
serta penghargaan, keikhlasan serta kejujuran dan perhatian
tulus konselor, yang memungkinkan konseli untuk merefleksikan
dirinya melalui tanggapan – tanggapan verbal dan reaksi-reaksi
non-verbal. Konselor mengkomunikasikan kondisi-kondisi ini
kepada konseli sehingga konseli menyadari dan bersedia pula
untuk berkomunikasi dengan konselor. Kondisi-kondisi tersebut
dapat dikomunikasikan melalui teknik-teknik ungkapan verbal
tertentu seperti klarifikasi, refleksi perasaan, meringkas dan
menggunakan pertanyaan (probe) ( ability potential konfrontasi,
interpertasi sell disclosure & immediacy, instruction verbal setting
& information giving).
Teknik dalam menstimulasi konseling kelompok dapat dipilih
tergantung

perkembangan

yang

terjadi

dalam

kelompok.

Bertujuan menstimulasi interaksi dalam kelompok agar semua
anggota

mendapat

kesempatan

mengungkapkan

dirinya,

mendorong anggota agar berani atau lebih spontan menyatakan
pendapatnya. Kelompok seperti juga individu memiliki kebutuhan
yang berbeda. Jadi penting bagi konselor untuk mengenal
karakter anggota kelompok. Konseling kelompok menggunakan

teknik-teknik yang khas dalam memfasilitasi kelompok. Teknik
yang digunakan dalam konseling kelompok memfokuskan pada:
1. Aktivitas untuk menciptakan dinamika kelompok melalui
komunikasi yang terarah, dinamis dan menyeluruh pada
semua anggota kelompok (komunikasi multiarah) yang
efektif, terkendali;
2. Pemberian

rangsangan

agar

anggota

berinisiatif

mengemukakan pendapat untuk berdiskusi;
3. Dorongan minimal agar anggota kelompok terus beraktivitas;
4. Penjelasan

lebih

mendalam

tentang

pendapat

yang

dikemukakan;
5. Pelatihan terhadap tingkah laku baru bagi anggota kelompok
Selain itu, juga bisa digunakan kegiatan selingan seperti
permainan-permainan yang fungsinya untuk selingan supaya
tidak bosan atau tegang, pembinaan, mengintrospeksi diri.
Beberapa teknik dalam menstimulasi konseling kelompok adalah
sebagai berikut:
1. Teknik Re-inforcement (penguatan)
Salah satu cara dalam menstimulasi spontanitas dan
interaksi

antara

anggota

kelompok

adalah

dengan

memberikan pernyataan verbal ataupun non verbal yang
bersifat menyenangkan. Cara ini sangat membantu ketika
memulai konseling pada kelompok baru. Contoh: Verbal :“
bagus!”. “Hebat!”. Non verbal : acungan tangan, anggukan

kepala.
2. Teknik Summary ( Meringkas)
Summary adalah kumpulan dari dua tema atau lebih dan
refleksi yang merupakan ringkasan dari pembicaraan konseli
.Teknik ini digunakan selama proses konseling berlangsung.
Setelah anggota kelompok mendiskusikan topik, konselor
kemudian meringkas apa yang telah dibicarakan. Cara ini
membantu untuk mempersiapkan kelompok melanjutkan
pembicaraan ke topik berikutnya. Rangkuman atau ringkasan
merupakan pendahuluan untuk konseling berikutnya.
Tujuannya adalah:
a. Untuk menggabungkan beberapa elemen yang berkaitan,
yang dapat dijumpai dalam pernyataan konseli;
b. Untuk mengidentifikasi tema umum (pola umum) menjadi
lebih jelas terlihat setelah beberapa kali pembicaraan;
c. Untuk

memotong

pembicaraan

dari

konseli,

yang

menyimpang dari topik Pembicaraan anggota yang perlu
di potong bila : komentar anggota bertentangan dengan
tujuan kelompok, anggota mengatakan sesuatu yang tidak
akurat dan anggota berargumen tentang sesuatu yang
berkaitan dengan pelecehan nilai/ moral.
3. Ability potential
Dalam

suatu

ability

potential

response,

konselor

menampilkan dan menunjukkan potensi konseli pada saat itu

untuk dapat memasuki suatu aktivitas tertentu. Suatu ability
potential response merupakan suatu respon yang penuh
support dari konselor, dimana konselor dapat secara verbal
mengakui potensi atau kapabilitas konseli untuk melakukan
sesuatu Teknik ini bertujuan : a) Untuk mendorong konseli
yang ingin melakukan sesuatu namun kurang mempunyai
inisiatif, dorongan atau kepercayaan diri untuk memulainya,
b) Dapat mengembangkan kesadaran konseli akan kekuatankekuatan yang dimiliki atau kualitas positif yang dimiliki.
4. Teknik Probing
Teknik Probing seringkali digunakan dimana saja. Kepada
konseli

diajukan

pertanyaan-pertanyaan

pengarahan

sehingga diperoleh jawaban yang diinginkan. Teknik ini dapat
juga

digunakan

sebagai

teknik

pendahuluan

untuk

menstimulasi minat anggota terhadap materi yang ingin
disajikan oleh konselor. Dalam mengajukan pertanyaan, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan ketika konselor ingin
mengarahkan konseli memperoleh jawaban khusus yang
tepat. Konselor membuat suatu keadaan dan membawa opini
konseli kedalam suatu keadaan yang mengarah kepada
jawaban atas pertanyaan, sampai diperoleh jawaban selektif.
Suatu probe merupakan pertanyaan yang dimulai dengan
“Apa, bagaimana, siapa, bilamana atau dimana”. Pertanyaan
hendaknya bersifat terbuka. Melalui probe, dapat diperoleh

lebih banyak informasi. Adapun tujuannya adaah : a) Untuk
memulai suatu interview, misal “apa yang akan dibicarakan
hari

ini?”;

b)

Untuk

mendorong

konseli

agar

dapat

mengekspresikan lebih banyak keterangan, misal “ apa lagi
yang dapat anda beritahukan kepada saya mengenai hal
ini?”.; c) Menanyakan apa yang dirasakan oleh konseli, misal
“ bagaimana perasaan anda ketika membicarakan hal ini?”.
d) Untuk dapat memperoleh gambaran mengenai tingkah
laku tertentu sehingga konselor dapat memahami lebih baik
kondisikondisi yang turut berperan dalam masalah yang
dialami oleh konseli, misal “dimana anda berada pada saat
itu?, siapa saja yang terlibat dalam hal ini? apa yang anda
lakukan dalam situasi itu ?”.
5. Refleksi perasaan
Teknik

ini

digunakan

untuk

memantulkan

kembali

perasaan-perasaan yang diungkapkan oleh konseli melalui
pernyataan konselor “saya mengerti maksud pernyataan
anda”. Perasaan-perasaan dapat diungkapkan dengan jelas
oleh konseli seperti “ saya bingung, kesal, marah, sedih dan
sebagainya. Biasa juga tidak diungkapkan secara verbal,
dapat dilihat dari tingkah lakunya atau nada suaranya.
Maksud penggunaan teknik ini agar konseli dapat lebih
mengungkapkan perasaan-perasaannya.

6. Teknik Diskusi
Diskusi kelompok merupakan bentuk konseling dimana
konselor melaksanakan konseling dengan cara diskusi
kelompok. Teknik ini biasa digunakan dalam satu atau dua
sesi konseling kelompok untuk menanyakan informasi yang
penting. Penekanannya bukan pada diskusi, tetapi pada
penjelasan hal-hal yang belum dipahami oleh kelompok.
Cara:
a. Bagi kelompok besar menjadi kelompok kecil
Hal ini dilakukan agar anggota kelompok menjadi lebih
produktif dalam tujuan mencapai suatu pemecahan
masalah. Sebab pada kelompok besar, anggota yang
paling aktif akan terpisah dengan anggota kelompok lain.
Hal ini menjadi hambatan partisipasi bagi yang lain,
akibatnya

ada

beberapa

anggota

kelompok

yang

kehilangan minta untuk berkontribusi dalam diskusi.
Dengan kelompok kecil, maka konselor lebih bisa
mengontrol arah diskusi dan mendorong semua anggota
kelompok terlibat.
b. Bentuk kelompok homogeny
Pisahkan anggota kelompok sehingga pada kelompok
kecil tersebut terbentuk kelompok yang homogen, misal
dari jenis permasalahan, usia, jenis kelamin, bahkan
tingkat kemampuan anggota kelompok. Dengan berada

pada situasi dan suhu lingkungan yang sama, maka para
anggota

kelompok

lebih

terdorong

untuk

berani

mengungkapkan permasalahannya, dan lebih mampu
merasakan masalah terhadap teman satu kelompoknya,
sehingga bisa berperan aktif dalam diskusi pemecahan
masalah.
c. Fokuskan masalah
Konselor

berperan

dengan

menentukan

pokok

permasalahan yang akan dibahas, tentunya diawali
dengan musyawarah dan persetujuan anggota kelompok.
Pembahasan pada satu topic memudahkan konselor
mengarahkan seluruh anggota kelompok untuk terlibat
langsung dalam dinamika interaksi sosial kelompok. Topik
yang dipilih untuk dibahas, seyogyanya topik yang hangat,
merangsang dan menantang bagi anggota kelompok,
disesuaikan dengan tingkat kemampuan seluruh anggota
kelompok, sehingga mereka merasa terpanggil untuk ikut
membicarakannya.
7. Teknik Interpretasi
Digunakan oleh konselor yang ingin “membawa” atau ‘
menyampaikan” ide kepada kelompok. Mungkin sekali
interpretasi itu tidak tepat, namun dapat diarahkan untuk
menstimulasi diskusi lebih lanjut dan mendorong/menguatkan
kemampuan individual untuk boleh tidak sepakat dengan

konselor. Interpretasi merupakan suatu teknik menyampaikan
arti dari pesan yang disampaikan oleh konseli. Dalam
membuat

interpretasi,

konselor

akan

membuka

suatu

pandangan baru atau penjelasan mengenai sikap dan tingkah
laku interpretasi seperti mengajukan pertanyaan mengenai
hipotesa mengenai hubungan atau mengenai arti suatu
tingkah laku yang harus dipikirkan oleh konseli.
Tujuan : a) Untuk mengidentifikasi hubungan antara
pernyataan dan tingkah laku konseli yang eksplisit maupun
implisit. b) Membantu konseli memeriksa kembali tingkah laku
mereka.

Dalam

interpretasi,

konselor

harus

menaruh

perhatian kepada anggota yang lain terutama anggota yang
pasif atau yang datang dengan latar belakang keluarga yang
tidak mengizinkan seorang anak tidak setuju dengan
pendapat orang tua. Ini akan menempatkan konseli pada
posisi yang sulit. Interpretasi sebaiknya tepat, bilamana keliru
konselor

harus

tahu

letak

kekeliruannya

kemudian

meralatnya.
8. Teknik Konfrontasi
Konfrontasi merupakan respon verbal dimana konselor
mendeskripsikan

beberapa

penyimpangan

atau

ketidakcocokan yang terlihat dalam pernyataan atau tingkah
laku konseli. Dalam teknik konfrontasi, anggota kelompok
dihadapkan langsung ( dikonfrontir) pada hal-hal yang terlihat

adanya pertentangan, misal seorang konseli berbicara keras,
kemudian konselor menanyakan “Apakah kamu sedang
marah?”. Tujuannya adalah untuk membuka kedok konseli
agar

bertanggungjawab

terhadap

diskrepansi,

distorsi,

permainan, dan tabir yang digunakan untuk menyembunyikan
diri dari perubahan tingkah laku yang konstruktif.
9. Klarifikasi
Teknik ini digunakan apabila konselor ingin meminta
penjelasan lebih lanjut yang di anggap belum mengerti dan
tidak sistematis, atau untuk menyamakan persepsi apakah
yang sudah di tangkap oleh konselor betul atau tidak.
10. Bermain Peran (Role Playing)
Merupakan suatu teknik konseling melalui pengembangan
imajinasi

dan

penghayatan

anggota

kelompok/klien.

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan
memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati.
Permainan ini pada umumnya dilakukan dalam kelompok,
bergantung kepada apa yang diperankan.
Kelebihan metode Role Playing adalah:
a. Melibatkan seluruh anggota kelompok dapat berpartisipasi
dan

mempunyai

kesempatan

untuk

memajukan

kemampuannya dalam bekerjasama.
b. Anggota bebas mengambil keputusan dan berekspresi
secara utuh.

c. Permainan ini merupakan penemuan yang mudah dan
dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda.
d. Konselor dapat mengevaluasi pemahaman tiap anggota
melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan.
Teknik-teknik menstimulasi konseling kelompok yang
sudah dijelaskan di atas mendorong anggota kelompok untuk
membentuk kelompok kohesi, yaitu suatu keadaan dimana
terciptanya kekuatan yang mendorong anggota kelompok
untuk tetap tinggal di dalam kelompoknya dan mencegah
anggota lain meninggalkan kelompoknya. Kohesi kelompok
dapat diukur dari keteratarikan anggota satu sama lain,
ketertarikan pada kegiatan dan fungsi kelompok, sejauh
mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk
memuaskan

kebutuhan

personalnya.

Kelompok

kohesi

mempunyai suasana yang mempertinggi umpan balik dan
mendorong komunikasi efektif, anggota biasanya bersedia
berdiskusi secara bebas, sehingga saling pengertian, saling
membantu dalam mencapai perubahan sikap. Konselor dapat
meningkatka kohesi kelompok dengan cara menumbuhkan
semangat

anggota

kelompok,

mendorong

terciptanya

hubungan interpersonal yang akrab, menumbuhkan rasa
kesetiakawanan dan perasaan yang mendalam satu sama
lain.

C. Latihan
1. Berdasarkan

pengalaman

Saudara

di

lapangan,

permasalahan apa yang bisa diberikan perlakuan konseling
kelompok dan sebutkan teknik yang mungkin bisa digunakan!
2. Menurut

Saudara,

pertimbangan

hal-hal

dalam

apa

saja

menggunakan

yang

teknik

menjadi
konseling

kelompok?
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MODUL MEDIA KONSELING

BAB I
PENDAHULUAN
Kompetensi dasar
1. Memahami konsep dasar media konseling sebagai sebuah
layanan yang khas dalam komponen layanan bimbingan dan
konseling;
2. Memahami ragam media konseling sebagai instrumen
layanan Bimbingan dan Konseling;
3. Menerapkan

konsep-konsep

media

konseling

dengan

memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang
terdapat dalam media konseling.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya
1. Mampu menjelaskan pengertian media konseling;
2. Mampu mengaplikasikan media konseling sebagai instrumen
layanan Bimbingan dan Konseling;
3. Mampu menguraikan tujuan media konseling;
4. Mampu menjelaskan pentingnya media konseling; dan
5. Mampu

mencermati

media konseling.

pertimbangan-pertimbangan

dalam

A. Pengertian Media Konseling
Secara bahasa media bermakna perantara atau pengantar
yakni

perantara

perantara

atau

sumber

pesan.

pengantar

Juga,

media

ketika seseorang

menjadi

melakukan

sesuatu kepada pihak lain. Dalam konteks Bimbingan dan
Konseling, media menjadi urgen dalam memberikan layanan
Bimbingan dan Konseling. Sebab, perkembangan teknologi
informasi telah mempengaruhi ragam media yang digunakan
sebagai dasar layanan.
Sebab itu, media bimbingan dan konseling dapat dimaknai
sebagai

segala sesuatu

yang

dapat

digunakan

untuk

menyampaikan pesan bimbingan dan konseling yang mampu
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keinginan konseli
untuk memahami diri, mengarahkan diri, dan mengambil
keputusan atas masalah yang sedang dihadapi. Dari sini
dapat dipahami bahwa keberadaan media bimbingan dan
konseling sangat urgen dalam sebuah layanan, sehingga
dapat

mempengaruhi

konseli

dalam

memahami

dan

mengembangkan potensi diri.
Meskipun demikian, media bimbingan dan konseling
sebenarnya tidak hanya terbatas pada fungsi di atas semata

sebagai perantara pesan, melainkan memiliki makna yang
lebih luas adalah segala alat bantu yang dapat digunakan
dalam melaksanakan program Bimbingan dan Konseling.
Artinya, keberadaan media bimbingan dan konseling menjadi
alat yang dapat menunjang terjadinya layanan Bimbingan dan
Konseling, sehingga berefek pada pengembangan diri konseli,
agar menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, media bimbingan dan konseling terdiri atas
dua unsur penting, yaitu unsur peralatan/ perangkat keras
(hardware) dan (unsur pesan yang dibawanya berupa
(massage/software). Dengan demikian, media Bimbingan dan
Konseling yang terpenting bukan peralatannya, melainkan
pesan

atau

informasi

bimbingan

dan

konseling

yang

dibawakan oleh media tersebut. Sebab itu, keberadaan
layanan Bimbingan dan Konseling sangat penting dalam
layanan Bimbingan dan Konseling Islam.
Di sisi lain, perangkat lunak (software) adalah informasi
atau bahan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan
kepada konseli, semisal Keterampilan Berani Mengatakan
Tidak”.

Sedangkan

perangkat

keras

(hardware)

adalah

peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan/bahan
bimbingan dan konseling, misalnya: komputer, LCD, TV, VCD,
papan bimbingan dan lain sebagainya.

Ketika Bimbingan dan Konseling memberikan layanan
informasi, maka ia dapat menggunakan media, seperti: papan
tulis, selebaran, leaflet, papan bimbingan, transparan, OHP/
OHT, slide, laptop, dan LCD yang berisi bahan/materi
informasi. Penggunaan

ragam media diharapkan dapat

menjadi penunjang dalam penggunaan layanan Bimbingan
dan Konseling.,
Dalam memberikan layanan penempatan, seperti: program
penjurusan diperlukan asesmen tes maupun asesmen non tes
untuk memahami potensi siswa. Di samping itu, diperlukan
media untuk menjelaskan persyaratan pemilihan jurusan serta
pilihan studi lanjut. Demikian pula, untuk mendokumentasikan
data siswa dibutuhkan alat, berupa: folder, map pribadi, dan
disket.
Dalam melaksanakan layanan konseling, media yang
diperlukan adalah ruang konseling, kursi dan meja, serta
format pencatat hasil konseling, di samping suara guru BK
berfungsi pula sebagai media proses konseling. Selanjutnya,
pada akhir semester atau akhir tahun, guru BK membuat
laporan kegiatan, maka ia memerlukan sejumlah media,
bahkan laporan kegiatan tersebut juga dapat berfungsi
sebagai media. Dengan demikian, bahwa media sangat
diperlukan mulai dari membuat perencanaan program sampai

dengan penyusunan laporan akhir kegiatan.
B. Jenis Media Konseling
Jenis media dalam program Bimbingan dan Konseling
dapat diklasifikasi berdasar cara penyajian maupun fungsinya.
Berdasarkan

cara

penyajiannya

media

dalam

program

Bimbingan dan Konseling terdiri atas media grafis/ media
visual, media audio, media audiovisual, media proyeksi,
multimedia, dan media obyek.
1. Media Grafis
Media

grafis

atau

lazim

disebut

media

visual

merupakan media untuk menyalurkan pesan dari sumber ke
penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera
penglihatan.

Pesan-pesan

yang

akan

disampaikan

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual.
Simbol-simbol tersebut perlu dipahami dengan betul artinya
agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien.
Selain fungsi umum itu, secara khusus media grafis
berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas ide,
mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan
cepat dilupakan jika tidak digrafiskan. Termasuk dalam
kelompok media ini ialah: gambar atau foto, sketsa,
diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta/globe,
papan flannel.

2. Media Audio
Media audio, merupakan media yang pesannya
ditangkap oleh indera pendengaran. Pesan yang akan
disampaikan dituangkan kedalam lambang-lambang auditif.
Termasuk dalam kelompok media ini ialah: radio, tape
recorder.
3. Media Audio Visual
Media audiovisual, merupakan media yang pesannya
ditangkap oleh indera mata dan pendengaran. Dalam media
ini secara bersama lambang-lambang pesan dinikmati oleh
kedua indera tersebut. Termasuk dalam kelompok media ini
ialah TV, video, DVD player.
4. Media Proyeksi
Media

proyeksi,

merupakan

media

yang

teknis

menyajiannya memerlukan alat proyektor. Termasuk dalam
kelompok media ini ialah OHP, film slide, opaque projector
(proyektor

tak

tembus

pandang),

film.

Multimedia, merupakan media yang memadukan semua
keunggulan peralatan media audio dan visual dengan
berbagai teknik penyajian yang memanfaatkan teknologi
computer dan LCD proyektor sebagai peralatan utamanya.
Dengan multimedia guru BK dapat langsung mengetik hasil
diskusi dan menampilkan dalam waktu bersamaan di layar.

5. Multi Media
Multimedia juga memungkinkan dilakukan animasi,
pemotongan sebagian dari gambar obyek untuk diperbesar
yang dijadikan bahan pembahasan.
6. Media Objek
Media obyek merupakan media yang menyampaikan
informasi melalui ciri fisiknya itu sendiri. Media obyek terdiri
atas obyek alami yakni benda itu sendiri, seperti obyek
kelinci (siswa menghadapi kelinci betulan). Sedangkan
media obyek yang lain ialah obyek tiruan, seperti replika,
maneken (siswa menghadapi obyek tiruan, bukan benda
sebenarnya).
Jenis media yang digunakan dalam program BK di
sekolah ditinjau dari fungsinya
berikut:

(1)

Media

sebagai

diklasifikasikan sebagai
perantara

penyampaian

informasi, (2) Media sebagai asesmen (pengumpul dan
penyimpan data), (3) Media sebagai alat bantu dalam
memberikan

group

information

(informasi

secara

kelompok), (4) Media sebagai biblioterapi/bibliokonseling,
dan (5) Media sebagai alat menyampaikan laporan.

BAB II
BENTUK MEDIA
A. Bentuk Media
Media dalam bimbingan konseling sebagai hal yang
digunakan

menjadi

perantara

atau

pengantar

ketika

konselor melaksanakan program Bimbingan dan Konseling.
Namun dalam perkembanganya media Bimbingan dan
Konseling tidak sebatas untuk perantara atau pengantar
ketika konselor melaksanakan program Bimbingan dan
Konseling, tetapi memiliki makna yang lebih luas yaitu
segala

alat

bantu

yang

dapat

digunakan

dalam

melaksanakan program Bimbingan dan Konseling. Semisal,
konselor

ketika

melaksanakan

konseling

individu

memerlukan ruang konseling, meja kursi, alat perekam/
pencatat.
Ketika konselor pada akhir minggu/ bulan/ semester/
tahun

akan

melaporkan

Laboratorium

memerlukan

kegiatan
media. Lebih

kepada
lanjut,

kepala
Gagne

menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen
dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk
belajar. Lebih lanjut, Briggs menyatakan bahwa media
adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta

merangsang siswa untuk belajar.
Definisi tersebut mengarahkan untuk menarik suatu
simpulan bahwa media adalah segala jenis benda perantara
yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi
kepada orang yang membutuhkan informasi. Ada beberapa
jenis media dalam program Bimbingan dan Konseling yaitu
media untuk menyampaikan informasi, media sebagai alat/
pengumpul data dan penyimpan data, media sebagai alat
bantu dalam memberikan group information, media sebagai
Biblioterapi, dan media sebagai alat menyampaikan laporan.
Berikut merupakan beberapa contoh media diantara
adalah

media

untuk

menyampaikan

informasi

semisal selebaran, leaflet, booklet, dan papan bimbingan.
Media sebagai alat, media Pengumpul data seperti: angket,
pedoman wawancara, lembaran observasi berupa anekdo
record, daftar cek, skala penilaian, mekanikal device,
camera, tape, daftar cek masalah, lembar isian pilihan
teman, media penyimpan data seperti: kartu pribadi, buku
pribadi, map, disket, folder, filing cabinet, almari, rak dll.
Lebih lanjut,

media sebagai alat bantu dalam

memberikan group information: media auditif semisal radio,
tape; media visual, semisal gambar, foto, tranparansi,

lukisan; media audio visual; film yang ada suaranya; media
sebagai Biblioterapi buku-buku, majalah, komik semisal,
cara beternak ayam, cara cepat membaca Alquran, cara
mengatasi rendah diri, cara meningkatkan motivasi belajar,
dan beberapa buku yang berisi cara-cara atau tips lainnya.
Media sebagai alat menyampaikan laporan Berupa
laporan kegiatan Bimbingan dan Konseling. Laporan bisa
mingguan,

bulanan,

semesteran

dan

tahunan.

Dengan demikian media Bimbingan dan Konseling dapat
berperan di dalam pelaksanaan kegiatan program layanan
bimbingan

dan

konseling

melaksanakan berbagai

sebagai

kegiatan

alat

bantu

bimbingan

dan

dalam
juga

kegiatan konseling individu maupun konseling kelompok.
Lebih lanjut, media bimbingan dan konseling dalam
penggunaannya harus relevan dengan tujuan layanan dan
isi layanan. Hal ini mengandung makna bahwa penggunaan
media dalam layanan bimbingan dan konseling harus
melihat kepada tujuan penggunaannya dan memiliki nilai
dalam mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada
siswa. Oleh karena itu dengan penggunaan media dalam
layanan

bimbingan

dan

konseling

berfungsi

untuk

meningkatkan kualitas proses layanan bimbingan dan
konseling.

Beberapa para ahli mendefinisikan jenis-jenis media
menjadi beberapa unsur. Rudy Bretz, mengidentifikasi
media menjadi tiga unsur: suara, visual dan gerak. Visual
dibedakan

menjadi

tiga,

yaitu:

gambar,

garis (line

graphic), dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari
bentuk dapat ditangkap dengan indera penglihatan.
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MODUL E-COUNSELING

BAB I
KONSEP DASAR E-COUNSELING

Kompetensi dasar
1. Memahami konsep dasar layanan e-counseling secara
komprehensif;
2. Membandingkan konseling luring dan konseling daring, dan;
3. Menerapkan konsep-konsep konseling dalam layanan ecounseling dengan memperhatikan beberapa pertimbanganpertimbangan yang terdapat dalam e-counseling.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya
1. Mampu menjelaskan pengertian layanan e-counseling;
2. Mampu membedakan konseling luring dan konseling daring;
3. Mampu menguraikan tujuan e-counseling;
4. Mampu menjelaskan pentingnya e-counseling, dan;
5. Mampu

mencermati

pertimbangan-pertimbangan

dalam

layanan e-counseling.

A. Pengantar
Semenjak jejaring sosial menjadi bagian dari gaya hidup
baru, dan internet menjadi medium komunikasi efektif dan efisien
bagi para mahasiswa dan dosen yang telah menjadi bagian dari
digital natif. Hubungan dalam bingkai akademis dan ke- BK-an

yang sebelumnya terbangun secara tatap-muka, juga telah
terbawa hingga ke dunia maya. Facebook, Instant Messanger
(IM), Email menjadi media yang cukup bisa diandalkan bagi
mahasiswa untuk melakukan konsultasi psikologis dengan dosen
yang juga konselor-nya. Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan
dalam suatu media dan sistem yang dibangun secara sengaja.
Sehingga kegiatan tersebut, seolah-olah hanya kegiatan “curhat”
rutin sehari-hari mahasiswa secara virtual, tanpa bingkai aspek
etika yang mencerminkan profesionalitas konselor maupun
aspek akademis yang membangun budaya ilmiah akademis
yang baik.
Salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut adalah
dengan mengembangakan suatu media yang dapat mewadahi
layanan konseling secara profesional melalui internet yang
sesuai dengan kaidah etika profesionalitas kerja konselor. Media
layanan konseling melalui internet merupakan suatu media yang
secara khusus di desain untuk memenuhi kebutuhan layanan
konsultasi psikologis bagi mahasiswa secara online. Media ini
juga memberikan kemudahan bagi konselor dalam pengarsipan
data dan menyimpan seluruh rekaman konseling. Data-data
tersebut dapat mendorong dilakukannya penelitian ilmiah dalam
bidang konseling dalam koridor yang pantas secara etika,
sehingga melalui media ini juga konselor dituntut untuk bekerja
dalam bingkai profesionalitas pada kerangka etika layanan

konseling melalui internet.
Dilihat dari proses dan fase perkembangannya, mahasiswa
berada pada fase akhir masa remaja atau adolescence ke fase
early adulthood atau awal masa dewasa yang ditandai oleh
berbagai perubahan menuju kematangan, yaitu perubahan
biologis, intelektual, emosional, sikap dan nilai. Gambaran
tentang fase kehidupan individu akan lebih mudah dikenali jika
dilihat dari perspektif developmental guidance and counseling
yang memiliki dua landasan utama dalam memandang manusia.
Pertama,
fisiologi,

manusia
psikologi

mengalami
dan

serangkaian

proses

sosial

perkembangan

sepanjang

rentang

kehidupannya, berlangsung dari semenjak lahir hingga kematian.
Kedua, perkembangan tersebut melibatkan interaksi antara
warisan genetic yang dimiliki oleh individu dan lingkungan tempat
tumbuh

kembang

individu

yang

bersangkutan.

Sehingga

perkembangan bisa dikatakan sebagai sebuah perjalanan dari
lahir hingga kematian, dimana kepribadian berkembang, seiring
dengan perubahan-perubahan.
Fase perubahan dari masa sekolah menengah atas ke
pendidikan tinggi tersebut disebut juga sebagai masa transisi
yang ditandai dengan semakin banyaknya kebebasan dan
pilihan.

Selain

mahasiswa

itu

dalam

Kartadinata
suatu

juga

institusi

mengatakan
merupakan

bahwa,

kumpulan

mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya,

sosial dan ekonomi sehingga menjadikan mahasiswa memiliki
pola perilaku yang beragam. Jika dikaitkan dengan tingkat
perkembangan diri, berdasarkan studi yang dilakukan bahwa
tingkat perkembangan diri mahasiswa memiliki kecenderungan
pada tingkatan sadar diri. Ciri-ciri yang dimiliki oleh mahasiswa
yang berada pada tingkat sadar diri tersebut adalah mampu
berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan
dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan
yang ada, berpikir untuk memecahkan masalah, memikirkan cara
hidup dan penyesuaian terhadap situasi dan peranan.
Guna memenuhi tuntutan model bimbingan dan konseling
perkembangan, maka komponen program yang dikembangkan
hendaknya mencakup tiga bentuk sistem peluncuran. Pertama,
layanan dasar umum, layanan ini akan mengarahkan pada
pengembangan perilaku efektif jangka panjang dan berlaku
umum bagi seluruh peserta didik. Kedua, Layanan responsive,
layanan ini merupakan bentuk kepedulian dan menjawab
kebutuhan peserta didik pada saat ini yang mengehendaki
intervensi bimbingan dan konseling yang segera dan spesifik.
Terakhir, adalah perencanaan individual, dimana hal tersebut
akan berkenaan dengan kebutuhan spesifik peserta didik untuk
memahami perkembangan diri sendiri dan perencanaan masa
depan mereka.

B. Definisi E- Counseling
Koutsonika (2009)1 menyebutkan bahwa konseling online
pertama kali muncul pada dekade 1960 dan 1970 dengan
perangkat lunak program Eliza dan Parry, pada perkembangan
awal konseling online dilakukan berbasis teks, dan sekarang
sekitar sepertiga dari situs menawarkan konseling hanya melalui
e-mail (Shaw & Shaw dalam Koutsonika (2009)). Karena
kemajuan teknologi metode lain juga digunakan seperti live chat,
konseling telepon dan konseling video. Sebelum kita membahas
lebih lanjut, terlebih dahulu kita melihat makna dari segi Istilah
dan bahasa. Istilah konseling online merupakan dua kata yaitu
kata ”konseling” berasal dari kata “counseling” (inggris) dan kata
“online”.
Definisi

yang dikemukakan Gibson dan

Mitchell juga

menyatakan bahwa konseling perorangan sangat menjaga
kerahasiaan

klien;

konseling

perorangan

akan

membuat

hubungan akrab antara klien dan konselor, konseling perorangan
sebagai proses pembelajaran klien, konseling perorangan adalah
sebuah proses teraputik. Lebih lanju, Dryden menyimpulkan
bahwa konseling perorangan membantu klien yang ingin
membuat perbedaan dirinya dengan klien lain. Konseling
perorangan juga akan sangat membantu konselor dalam
membuat variasi gaya teraputik untuk klien yang berbeda.
Konseling perorangan menurut Prayitno dan Erman Amti4

adalah “Proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui
wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada
individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut
konseli) yang bemuara pada teratasinya masalah yang dihadapi
konseli”.
Sedangkan kata online diartikan adalah sebagai computer
atau perangkat yang terhubung ke jaringan, semisal internet dan
siap untuk digunakan atau digunakan oleh computer atau
perangkat lain.

Lebih lanjut dalam Wikipedia, online adalah

dimaknai dalam jaringan atau daring atau keadaan saat sesuatu
terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem. Jadi istilah
konseling online dapat dimaknai secara sederhana yaitu proses
konseling yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai
penghubung antara konselor dengan konselinya. Hal ini senada
dengan yang dikemukakan oleh Amani bahwa konseling online
adalah konseling melalui internet yang secara umum merujuk
pada profesi yang berkaitan dengan layanan kesehatan mental
melalui teknologi komunikasi internet.
Lebih lanjut, Fields menyebutkan bahwa konseling online
adalah layanan terapi yang relatif baru. Konseling dikembangkan
dengan menggunakan teknologi komunikasi dari yang paling
sederhana menggunakan email, sesi dengan chat, sesi dengan
telp pc-to-pc sampai penggunaan dengan penggunaan webcam
(video live sessions), yang secara jelas menggunakan komputer

dan internet. Haberstroh menjelaskan bahwa konseling online
adalah klien dan konselor berkomunikasi dengan menggunakan
streaming video dan audio. Capill (tt). Counselling using the
computer as the medium of communication between client and
counsellor. Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami dan
disimpulkan bahwa konseling online adalah usaha membantu
(therapeutic) terhadap konseli dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi, komputer dan internet.
C. Tujuan E-Counseling
Tujuan umum dari layanan e-counseling dapat ditemukan
dalam sejumlah literatur profesional yang mengupas tentang
tujuan

e-counseling,

sebagaimana

ditulis

oleh

Ohlsen,

Dinkmeyer, Muro, serta Corey (dalam Winkel, 1997) sebagai
berikut:
1. Masing-masing konseli mampu menemukan dirinya dan
memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan
pemahaman diri tersebut, konseli rela menerima dirinya
sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif
kepribadiannya;
2. Para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi
antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga
mereka

dapat

saling

memberikan

bantuan

dalam

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada
setiap fase-fase perkembangannya;

3. Para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya
sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari
hubungan antarpribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan
kemudian dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan
kelompoknya;
4. Para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang
lain dan lebih mampu menghayati/ memahami perasaan
orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat
para konseli lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri
sendiri dan orang lain;
5. Masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran/target
yang ingin dicapai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
yang lebih konstruktif;
6. Para konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari
kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang
mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan
akan diterima oleh orang lain;
7. Masing-masing konseli semakin menyadari bahwa hal-hal
yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa
prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, konseli tidak
akan merasa terisolir lagi, seolaholah hanya dirinyalah yang
mengalami masalah tersebut; dan
8. Para konseli belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota
kelompok secara terbuka, dengan saling menghargai dan

saling menaruh perhatian.

BAB II
KETERAMPILAN E-COUNSELING

A. Perkembangan E-Counseling
Perkembangan selanjutnya, NBCC (2001) menggunakan
istilah internet counseling dan menyatakan pengertian dari
konseling melalui internet dengan pemaknaan sebagai berikut
“internet counseling is defined as “the asynchronous and
synchronous distance interaction among counselor and clients
using email, chat, and videoconferencing features of the internet
to communicate”. Pengertian pertama, NBCC secara nyata
memisahkan telepon dan faks dari istilah cybercounseling. Pada
perkembangan

selanjutnya,

NBCC

secara

lebih

khusus

menekankan pada bentuk-bentuk layanan konseling yang bisa
diberikan melalui internet, yaitu bentuk tidak langsung atau
asynchronous dan bentuk interaksi secara langsung atau
synchronous.
Lebih lanjut, terdapat benang merah dari dua pengertian dari
NBCC tersebut, bahwa pemaknaan internet konseling lebih di
fokuskan kepada interaksi yang terjadi antara Konseli dan
konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan

email,

chat,

dan

video

conference

yang

merupakan wahana komunikasi melaui internet. Sementara itu
pengertian cyber konseling atau web konseling dapat diartikan

sebagai sebuah sarana praktek konseling secara professional
yang dilakukan antara konselor dan konseli dari tempat yang
terpisah

dengan

memanfaatkan

media

elektronik

dalam

berkomunikasi melaui internet yang mencakup halaman web,
email dan chatt room atau media percakapan secara realtime
dengan menafaatkan layanan chatt room tertentu.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka bisa
disimpulkan apa yang dimaksud dengan konseling melalui
internet adalah: Layanan Konseling Profesional antara konselor
dengan

konseli

yang

terpisah

jarak

dan

waktu

dengan

memanfaatkan teknologi internet baik interaktif maupun tidak
interaktif, baik secara langsung dan ataupun tidak langsung,
dengan menggunakan situs yang aman dan berisi informasiinformasi

yang

konselingnya

senantiasa

bisa

diberikan

diperbaharui,
melalui

dimana

email,

chat,

layanan
video

conferencing, yang aman.
B. Langkah-Langkah E-Counseling
Secara spesifik ada dua jenis layanan dalam konseling
melalui internet, yaitu: non interaktif berupa situs yang berisi
informasi dan nara sumber self help atau pertolongan mandiri;
interaktif synchronous atau secara langsung seperti chat atau
instant messaging, dan video conference, maupun interaktif
asyncronous yang secara tidak langsung berupa terapi email
atau email therapy dan Bulletin Boards Counseling. Non

Interaktif: situs konseling yang memberikan layanan non
interaktif merupakan suatu bentuk layanan informasi atau jika
kita kaitkan dengan bimbingan komprehensif merupakan salah
satu bentuk layanan dasar (yang mendukung individu sebagai
sebuah nara sumber yang berisi informasi bagi pengayaan diri
dan bersifat self help bagi pribadi yang membutuhkan.
Interaktif: konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang
menawarkan alternatif bentuk terapi melalui internet, dimana
terdapat interksi antara konseli dan konselor baik secara
langsung

atau

asyncrhronous.

synchronous
Berikut

ataupun

pembagian

jenis

tidak

langsung

layanan

yang

ditawarkan dalam situs yang memberikan layanan dalam bentuk
jenis interactive. Synchronous: Merupakan media layanan
konseling yang dilakukan secara langsung dan dalam waktu
yang sebenarnya, bentuknya berupa pembicaraan melalui teks.
pembicaraan melalui teks memberikan kesempatan kepada
individu-individu untuk saling berkomunikasi secara dinamis
dalam waktu yang sama melalui internet. Asynchronous:
merupakan layanan konseling interaktif akan tetapi tidak terjadi
dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini terdapat waktu
tunda, antara pengungkapan permasalahan Konseli dengan
respon yang diberikan oleh konselor.
Terdapat dua bentuk layanan dalam metode konseling ini,
yaitu terapi email dan Bulletin Boards Counseling (BBC). Terapi

email merupakan suatu proses menulis tentang permasalahan
yang dialami dan dirasakan oleh konseli yang bisa dijadikan
sebagai bentuk terapetik bagi dirinya sendiri. Metode hubungan
terapetik melalui email konseling, tidak mengenal waktu, artinya
bisa dilakukan kapanpun, tidak mengenal tempat secara fisik,
konseli

tidak

perlu

mendatangi

konselor,

tetapi

cukup

berhubungan melalui internet. Bagi konselor sendiri, memiliki
rekaman konseling yang cukup terperinci, karena semua
tersimpan dalam bentuk data tertulis (Hongkong Young Woman
Christian

Assocation).

Dalam

email

konseling,

konseli

mengirimkan pesan melalui email kepada konselor mengenai
permasalahan

yang

dihadapinya,

kemudian

konselor

memberikan respon balik secara profesional melaui email.
Konseling melalui email, memberikan pelayanan konseling yang
lebih pribadi dalam hubungan satu sama lain antara konselor
dengan konseli.
Model komunikasi dalam bentuk ini lebih efisien, karena
hampir seluruh konseli yang mencari bantuan layanan konseling
melalui internet memilikinya. BBC adalah suatu sistem dimana
Konseli mempublikasikan pertanyaanya di bulletin board, untuk
selanjutkan

konselor

akan

memberikan

jawaban

atau

masukannya terhadap permasalahan konseli tersebut, bulletin
board

merupakan

suatu ruang dimana seseorang dapat

meninggalkan pesan dengan tetap merahasiakan identitasnya,

dengan harapan akan memperoleh jawaban atau respon dari
ruang publik yang ramah (Maples & Sumi: 2008).

BAB III
KETERAMPILAN DAN TEKNIK E-COUNSELING

Kompetensi dasar:
1. Merancang

penggunaan

teknik

layanan

e-counseling

berdasarkan permasalahan;
2. Menggunakan teknik dan keterampilan layanan e-counseling
untuk membantu anggota kelompok mencapai perubahan
perilaku bermakna dalam kehidupannya;
3. Mengevaluasi penggunaan teknik dan keterampilan dalam
kegiatan layanan e-counseling.

Indikator yang diharapkan bermakna dalam kehidupannya:
1. Mampu mengenal karakteristik layanan e-counseling;
2. Mampu menerapkan keterampilan layanan e-counseling;
3. Mampu menerapkan teknik-teknik layanan e-counseling;
4. Mampu mengelola layanan e-counseling terkait dengan
penggunaan teknik dan keterampilan konseling;
5. Mampu mengevaluasi penggunaan keterampilan dan teknik
layanan e-counseling.
Hal ini tentu saja juga memberikan konsekuensi pada
bagaimana memberikan perlakuan terhadap kelompok. Tidak
diketahui

secara

pasti

mengenai

siapa

konselor

yang

memberikan layanan konseling melalui internet pertama kali,

akan tetapi menemukan bahwa terdapat kurang lebih duabelas
situs konseling mulai bermunculan semenjak tahun 1990-an.
Jumlahnya senantiasa berkembang seiring berkembangnya
waktu, akan tetapi secara jelas Mallen, Vogel & Rochlen10 telah
menyatakan bahwa pemberian layanan kesehatan mental dan
perilaku

secara

online

melalui

internet

menuai

banyak

pertanyaanpertanyaan baru mengenai proses terapeutik, dan
pentingnya dasar-dasar etika, hukum (legal), latihan dan isu-isu
teknologi sebelum konselor berhadapan dengan calon konseli
dengan

menggunakan

media

komputer

sebagai

sarana

berkomunikasi.
Secara umum, etika dalam layanan konseling melalui internet
menyangkut: (1) pembahasan mengenai informasi mengenai
kelebihan dan kekurangan dalam layanan, (2) penggunaan
bantuan teknologi dalam layanan, (3) ketepatan bentuk layanan,
(4) akses terhadap aplikasi komputer untuk konseling jarak jauh,
(5) aspek hukum dan aturan dalam penggunaan teknologi dalam
konseling, (6) hal-hal teknis yang menyangkut teknologi dalam
bisnis dan hukum jika seandainya layanan diberikan antar
wilayah atau negara, (7) berbagai persetujuan yang harus
dipenuhi oleh konseli terkait dengan teknologi yang digunakan,
dan (8) mengenai penggunaan situs dalam memberikan layanan
konseling melalui internet itu sendiri. Kedelapan hal tersebut,
dapat kita kategorikan menjadi menjadi tiga bagian besar

sebagaimana sebelumnya pembagian kategori yang telah
dilakukan oleh NBCC (2001), yaitu mengenai (a) hubungan
dalam

konseling

melalui

internet

(b)

kerahasiaan

dalam

konseling melalui internet, dan (c) aspek hukum, lisensi dan
sertifikasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing aspek
tersebut.
a. Hubungan dalam konseling melalui internet. Dalam hal ini
konselor yang memberikan layanannya melalui internet
memiliki kewajiban untuk menginformasikan berbagai
keadaan, ketentuan dan persyaratan konseling yang
harus diketahui, dipahami dan diterima oleh calon konseli
yang menyangkut dengan pelayanan konseling melalui
internet yang diberikan oleh konselor tersebut. Keadaan,
ketentuan dan persyaratan yang harus diinformasikan
kepada konseli;
b. Kerahasiaan

dalam

konseling

melalui

internet

Kerahasiaan dan keterbatasannya merupakan isu yang
sangat penting untuk dipahami untuk individu yang
berhati-hati terhadap berbagai tindakan bantuan. Pada
umumnya, orang-orang yang berprofesi sebagai seorang
konselor akan dengan teguh menjaga dan memelihara
kerahasiaan. Bahkan bagi konselor, hal tersebut secara
khusus

diatur

dalam

kode

etik

profesional

yang

diembannya. Karena itulah, sangat penting bagi konselor

untuk menginformasikan mengenai aspek kerahasiaan
bagi konseli, termasuk juga mengenai kerahasiaan dalam
layanan konseling melalui internet. 3. Aspek hukum,
lisensi dan sertifikasi Tidak terdapatnya batasan geografi
memberi kesempatan konseli dan konselor yang berasal
dari berbagai wilayah, bahkan negara terlibat dalam
proses terapeutik. Jika dilihat dari sisi hukum, tentu saja
hal ini akan mengundang permasalahan-permasalahan
terkait dengan wilayah praktek dan lisensi konselor, untuk
itulah dalam hal ini terdapat etika layanan konseling
melalui internet diatur mengenai aspek hukum, lisensi dan
sertifikasi bagi konselor yang memberikan layanannya
secara online melalui internet.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
Kompetensi dasar:
1. Merancang penggunaan pelaksanaan layanan e-counseling
berdasarkan permasalahan;
2. Menggunakan teknik dan keterampilan layanan e-counseling
untuk membantu anggota kelompok mencapai perubahan
perilaku bermakna dalam kehidupannya.
3. Mengevaluasi penggunaan teknik dan keterampilan dalam
kegiatan layanan e-counseling.
Pelaksanaan Layanan E-Counseling
a. Layanan konsultasi dan mediasi dilakukan pada jam kerja
atau pada waktu yang disepakati bertempat di ruang
konseling atau ruang dosen;
b. Layanan konsultasi dilakukan melalui e-counseling di link
fuadiainlhokseumawe.ac.id

yang

di

tindaklanjuti

oleh

konselor;
c. Layanan konsultasi dilakukan melalui telephone dan grup
media sosial seperti grup Whasapp dan facebook yang
ditindak lanjuti oleh kaprodi dan sekretaris prodi;
d. Layanan peer counseling dilakukan oleh mahasiswa yang
memenuhi syarat sebagai peer counselor yang berada
dibawah

arahan

ketua laboratorium BKI. Pelaksanaan

dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah
disepakati;
e. Layanan mediasi dilakukan baik berdasarkan laporan atau
pengaduan dari mahasiswa dan dosen, maupun pengamatan
langsung;
f. Layanan mediasi dilakukan dengan mengedepankan asas
kekeluargaan dan keterbukaan antar pihak yang berkonflik;
g. Kepala laboratorium BKI bertanggungjawab dalam mengelola
layanan mediasi yang dikoordinir oleh ketua prodi dan
sekretaris prodi;
h. Layanan konsultasi dilakukan melalui siakad cloud di link
iainlhokseumawe.siakadcloud.ac.id yang di tindaklanjuti oleh
dosen wali.
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MODUL INSTRUMEN NON-TES

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Instrumen Nontes
Instrumen

nontes

adalah

teknik

penilaian

untuk

memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik,
sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik nontes kurang
digunakan

dibandingkan

teknis

pembelajaran

pada

umumnya

mengutamakan

teknik

tes.

Hal

tes.

Dalam

kegiatan
ini

proses
penilaian

dikarenakan

lebih

berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam
pengambilan keputusan yang dilakukan konselor pada saat
menentukan pencapaian hasil belajar siswa.
Pengukuran menggunakan instrumen nontes difungsikan
untuk memberikan penilaian terhadap berbagai indikator yang
meliputi aspek afektif dan keterampilan motorik. Bentuk
penilaian yang menggunakan alat ukur/ instrumen non tes
yaitu meliputi penilaian unjuk kerja/ performance, penilaian
proyek/ produk, penilaian potofolio, dan penilaian sikap. Alat
penilaian yang tergolong teknik non-tes antara lain yaitu:
kuesioner/angket, wawancara (interview), daftar cocok (checklist), pengamatan/ observasi, penugasan, portofolio, jurnal,
inventori, penilaian diri (self-assessment), dan penilaian oleh
teman sebaya (peer assessment)
B. Tujuan Instrumen Nontes
Berikut beberapa tujuan instrumen nontes yakni:

1. Untuk mengukur berbagai aspek perilaku konseli, meliputi
keterampilan, pengetahuan dan sikap;
2. Untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program layanan
Bimbingan dan Konseling Islam;
3. Untuk mengukur keberhasilan suatu layananBim bingan dan
Konseling Islam yang telah diberikan kepad konseli;
4. Mahasiswa mampu membuat dan menciptakan berbagai
instrumen yang berhubungan dengan instrumen nontes,
agar dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam
layanan Bimbingan dan Konseling Islam;
5. Agar mahasiswa mampu menciptakan instrumen nontes
yang

berhubungan

dengan

layanan

Bimbingan

dan

Konseling Islam; dan
6. Agar mahasiswa mampu mengaplikasikan segala jenis
instrumen layanan Bimbingan dan Konseling.
C. Manfaat Instrumen Nontes
1. Buku panduan ini disusun untuk memudahkan mahasiswa
dalam memberikan layanan Bimbingan dan Konseling
Islam;
2. Buku panduan ini berfungsi untuk mengarahkan mahasiswa
agar mampu membuat instrumen nontes;
3. Buku panduan ini disusun agar mampu mengarahkan
mahasiswa dalam evaluasi program layanan Bimbingan
dan Konseling; dan
4. Buku panduan ini disusun agar dapat menjadi panduan
dalam pembuatan instrumen nontes.

BAB II
BENTUK-BENTUK INSTRUMEN NONTES
A. Observasi
1. Pengertian
Observasi adalah salah satu bentuk pengukuran atau
instrumen nontes yang dapat digunakan dalam layanan
Bimbingan

dan

Konseling.

Keberadaannya

menjadi

penting untuk mengukur program layanan Bimbingan dan
Konseling.

Observasi

diartikan

pengamatan

dan

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak
pada objek penelitian. Beberapa contoh observasi adalah
Berikut ini alat dan cara melaksanakan observasi; catatan
anekdot (anekdotal Record), catatan berkala isidental
record), daftar check (check list), skala penilaian (rating
scale) dan peralatan mekanis (mechanical device).
2. Langkah-Langkah Membuat Observasi
a. Konselor

hendaknya

menentukan

topik

kegiatan

observasi terlebih dahulu;
b. Konselor hendaknya menentukan tujuan observasi agar
lebih terarah;
c. Konselor melakukan proses observasi sebagaimana
yang telah ditentukan;
d. Menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah
melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya,

kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas,
dideskripsikan dan dilaporkan dalam teks laporan hasil
observasi;
e. Membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus
membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan, agar
tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat;
f. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan
sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau
mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan
umum.

Jangan

lupa

untuk

menggunakan

kaidah

kebahasaan kalimat definisi;
g. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data
dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih,
tambahkan

data-data

yang

didapatkan

dari

hasil

observasi bisa berupa gambar atau data yang berupa
angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa
gunakan

kaidah

kalimat

simpleks

dan

kompleks,

konjungsi, sinonim, dan antonim; dan
h. Membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi
dengan

data

dan

gambar,

kita

bisa

membuat

kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan.

3. Contoh Panduan Observasi
LEMBAR OBSERVASI
1. Nama Observer
2. Hari/Tanggal
3. Topik Observasi

1
2
3
4
5

1
2

:
:
:

LAYANAN ORIENTASI
Guru BK membimbing siswa mengenai lingkungan sekolah
dan segala fasilitas sekolah.
Guru BK membimbing siswa mematuhi hak dan kewajiban
siswa disekolah.
Guru BK membimbing siswa masuk dalam organisasi sekolah
(contoh OSIS)
Guru BKmemberikan penjelasan kepada siswa mengenai
kurikulum yang digunakan di sekolah.
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa informasi
layanan bimbingan konseling di sekolah.
LAYANAN INFORMASI
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
informasi belajar
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
karier

YA

TIDAK

3
4

1
2
3
4

1
2
3

Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
cara bergaul dengan baik
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
pendidikan lanjutan
PENEMPATAN DAN PENYALURAN
Guru BK memberitahu kepada siswa mengenai kegiatan ekstra
kulikuler
Guru BK memberitahu kepada siswa mengenai tujuan agar
peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat
Guru BK memberitahu kepada siswa mengenai program studi
dan program latihan
Guru BK memberikan penjelasan mengenai kelompok belajar
di dalam kelas
LAYANAN PEMBELAJARAN
Guru BK membimbing siswa mengenai pengembangan sikap
dan kebisaan belajar yang baik
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
pengembangan bakat
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
aspek tujuan pembelajaran yang baik

1
2

1
2
3
4
5

1
2

KONSELING PERORANGAN
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mengenai
peraturan yang dilarang
Guru Bk memberitahu kepada siswa mengenai dampak dari
perbuatan yang kurang baik secara perorangan
LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK
Guru BK memberikan penjelasan kepada siswa mngenai
bimbingan kelompok
Guru BK memberitahu kepada siswa mengenai
pengembangan kemampuan sosial
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai bagaimana
cara siswa mengambil keputusan melalui dinamika kelompok
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai bagaimana
cara tindakan tertentu
Guru BK menjelaskan kepada siswa bagaimana cara
memahami topik perkelompok
KONSELING KELOMPOK
Guru BK memberitahu kepaa siswa mengenai cara
memperoleh pembahasan dan pengentasan permasalahan
pribadi melalui dinamika kelompok
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai
pembelaan/advokasi

1
2
3
4

BIDANG LAYANAN BK
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai layanan
konsultasi
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai kondisi atau
masalah yang di hadapi peserta didik
Guru BK memeritahu kepada siswa mengenai cara
menyelesaikan masalah
Guru BK menjelaskan kepada siswa mengenai cara
memperbaiki hubungan antara mereka

B. Skala
1. Pengertian
Skala Penilaian adalah alat rekam observasi yang
memuat daftar gejala tingkah laku observable behavior
yang dicatat/ cek secara berskala. Proses pengamatan
dengan

Skala

Penilaian

ini,

observer

mencatat

kemunculan perilaku berdasarkan kategori skala. Jenis
skala atau derajat penilaian ada 3 yaitu skala kuantitatif
(skala angka), skala kualitatif (skala deskriptif/ kata), dan
skala grafis (perpaduan skala angka dan kata).
2. Langkah Membuat Skala
Berikut diurai beberapa langkah membuat skala Bimbingan
dan Konseling Islam, yakni:
1. Identifikasi Tujuan Ukur
Awal kerja penyusunan suatu skala psikologi dimulai
dari melakukan identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih
suatu definisi, mengenali dan memahami dengan
seksama teori yang mendasari konstrak psikologi
atribut yang hendak diukur.
2. Pembatasan Domain Ukur
Pembatasan kawasan (domain) ukur berdasarkan
pada konstrak yang didefinisikan oleh teori yang dipilih.
Pembatasan

domain

dilakukan

dengan

cara

menguraikan konstrak teoretik atribut yang diukur
menjadi

beberapa

rumusan

dimensi

atau

aspek

keperilakuan yang konsep keperilakuannya lebih jelas.
3. Operasionalisasi Aspek
Sekalipun dimensi keperilakuan, sudah lebih jelas
konsep keperilakuannya, biasanya masih konseptual
dan belum terukur sehingga perlu dioperasionalkan ke
dalam bentuk keperilakuan yang lebih konkret sehingga
penulis aitem akan memahami benar arah respon yang
harus

diungkap

dari subjek. Operasionalisasi

ini

dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan
(behavioral indocators).
4. Kisi-kisi (Blue-print) dan Spesifikasi Skala
Himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta
dimensi yang diwakilinya kemudian dituangkan dalam
kisi-kisi atau blue-print yang setelah dilengkapi dengan
spesifikasi skala, akan dijadikan acuan bagi para
penulis aitem.
5. Penskalaan
Berbeda dari prosedur penyusunan tes kemampuan
kognitif yang dalam penentuan pilihan format aitemnya
memerlukan

beberapa

pertimbangan

menyangkut

keadaan subjek, materi uji, dan tujuan pengukuran,
pada perancangan skala psikologi penentuan format

aitemnya tidak terlalu mempertim-bangkan keadaan
subjek maupun tujuan penggunaan skala. Biasanya
pemilihan

format

skala

lebih

tergantung

pada

keunggulan teoretik dan sisi praktis penggunaan format
yang bersangkutan.
6. Penulisan Aitem
Penulisan

aitem

harus

selalu

memperhatikan

kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Pada
tahapan awal penulisan aitem, umumnya dibuat aitem
yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah
yang direncanakan dalam spesifikasi skala, yaitu
sampai tiga kali lipat dari jumlah aitem yang nanti akan
digunakan

dalam

dimaksudkan

skala

bentuk

final.

Hal

ini

agar nanti penyusunan skala tidak

kehabisan aitem akibat gugurnya aitem-aitem yang
tidak memenuhi persyaratan.
Reviu (review) pertama harus dilakukan oleh penulis
aitem sendiri, yaitu dengan selalu memeriksa ulang
setiap aitem yang baru saja ditulis apakah telah sesuai
dengan indikator perilaku yang hendak diungkap dan
apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan
aitem. Apabila semua aitem telah selesai ditulis, reviu
dilakukan oleh beberapa orang yang berkompeten
(sebagai panel). Kompetensi yang diperlukan dalam hal

ini meliputi penguasaan masalah konstruksi skala dan
masalah atribut yang diukur. Selain itu penguasaan
bahasa tulis standar sangat diperlukan. Semua aitem
yang diperkirakan tidak sesuai dengan spesifikasi blueprint atau yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan
harus diperbaiki atau ditulis ulang.
7. Uji Coba Bahasa
Ketentuan meloloskan aitem dalam tahap evaluasi
kualitatif

oleh

panel

para

ahli

tersebut

adalah

kesepakatan expert judgment bahwa isi aitem yang
bersangkutan

adalah

logis

untuk

mengungkap

indikatornya (logical validity). Sampai pada tahap ini,
kerja sistematik yang dilakukan merupakan dukungan
terhadap validitas isi (content validity) dan validitas
konstruk (construct validity) skala.
8. Field Test
Setelah perbaikan bahasa dan kalimat selesai
dilakukan, pada tahap berikut adalah langkah evaluasi
terhadap fungsi aitem secara kuantitatif, yaitu berdasar
skor

jawaban

responden

responden.

diperoleh

dari

Data skor

aitem

hasil field-test.

dari

Evaluasi

terhadap fungsi aitem yang biasa dikenal dengan istilah
analisis aitem merupakan proses pengujian aitem
secara kuantitatif guna mengetahui apakah aitem

memenuhi persyaratan psikometrik untuk disertakan
sebagai bagian dari skala.
9. Seleksi Aitem
Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi
aitem. Aitem-aitem yang tidak memenuhi persyaratan
psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki lebih
dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala. Di
samping memperhatikan parameter aitem, kompilasi
skala harus dilakukan dengan mempertimbangkan
proporsionalitas

aspek

keperilakuan

sebagaimana

dides-kripsikan oleh blue-printnya.
10. Validasi Konstrak
Validasi skala pada hakikatnya merupakan suatu
proses berkelanjutan. Pada skala-skala yang hanya
akan

digunakan

umumnya

secara

dicukupkan

terbatas

dengan

memang

validasi

isi

pada
yang

dilakukan melalui proses reviu aitem oleh panel ahli
(expert judgement) namun sebenarnya semua skala
psikologi harus teruji konstraknya. Skala yang secara
isi sudah sesuai dengan kisi-kisi indicator perilaku tetap
perlu ditunjukkan secara empiric apakah konstrak yang
dibangun dari teori semula memang didukung oleh
data.

11. Kompilasi Final
Format final skala dirakit dalam tampilan yang
menarik namun tetap memudahkan bagi responden
untuk membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk final,
berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan
dan mungkin pula lembar jawaban yang terpisah.
Ukuran

kertas

yang

digunakan

perlu

juga

mempertimbangkan usia responden jangan sampai
memakai
responden

huruf

berukuran

yang

agak

terlalu
lanjut

kecil

sehingga

usia

kesulitan

membacanya.

C. Wawancara
1. Pengertian
Wawancara informasi merupakan salah satu metode
pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi
dari siswa secara lisan. Proses wawancara dilakukan
dengan cara bertatap muka secara langsung dengan
siswa. Selama proses wawancara petugas bimbingan
mengajukan

pertanyaan,

meminta

penjelasan

dan

jawaban dari pertanyaan yang akan di berikan dan
membuat catatan mengenai hal-hal yang di ungkapkan
kepadanya.

2. Langkah-langkah wawancara
Berikut

beberapa

langkah

membuat

wawancara

Bimbingan dan Konseling, yakni:
a. Menentukan topik wawancara;
b. Menentukan narasumber/ responden;
c. Menyusun daftar pertanyaan (dengan memperhatikan
kelengkapan isi (5W + 1H);
d. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun,
baik, dan benar;
e. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban
narasumber; dan
f. Menulis laporan hasil wawancara.
3. Panduan Wawancara
Berikut contoh pedoman wawancara Bimbingan dan
Konseling, yakni:
a. Alat apa saja yang telah tersedia di sekolah ini untuk
menyimpan

data

yang

berhubungan

dengan

bimbingan dan konseling?
b. Alat apa saja yang telah tersedia di sekolah ini untuk
mengumpulkan data bimbingan dan konseling?
c. Untuk mengola data bagi kepentingan bimbingan den
konseling digunakan?
d. Apakah instrumen non-tes yang tersedia sudah pernah
diuji cobakan?

e. Apakah sekolah anda menyediakan anggaran untuk
pelkasanaan program bimbingan dan konseling?
f. Jika ya, apakah anggaran tersebut memadai?
g. Di lihat dari jumlah siswa dan guru pembimbing,
bagaimana keadaan guru pembimbing di sekolah ini?
h. Selain guru pembimbing, siapa saja yang telah
dilibatkan dalam pelaksanaan program bimbingan dan
konseling?
i. Bagaimana dukungan personel sekolah lain (selain
guru

pembimbing)

dalam

perencanaan

maupun

pelaksanaan program bimbingan dan konseling?
j. Pengumpulan data dengan instrumen apa saja yan
telah

anda

lakukan

untuk

kepentingan

layanan

bimbingan dan konseling?
k. Apakah anda mengalami kesulitan menyelenggarakan
informasi mana anda mengalami kesulitan?
l. Dalam hal apakah kesulitan itu terjadi?
m. Apakah layanan konseling dapat diselenggarakan di
sekolah ini?
n. Siapa (pihak mana) saja yang memberikasn layanan
konseling?
o. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami dalam
penyelenggaraan layanan konseling?
p. Apakah layanan rujukan (referal) keluar sekolah

pernah dilakukan untuk siswa-siswa di sekolah ini?
q. Jika pernah, kemana saja layanan rujukan (referaal) itu
pernah dilakukan?
r. Mengapa siswa tersebut dirujuk?
s. Apakah

layanan

kunjungan

rumah

pernah

diselenggarakan?
t. Setelah layanan bimbingan dan konseling dilakukan
apakah dilakukan evaluasi?
u. Setelah para siswa mendapat layanan bimbingan dan
konseling, apakah perkembangannya diikuti?
D. Angket
1. Pengertian
Alat ini memuat sejumlah item atau pertanyaan yang
harus di jawab oleh siswa secara tertulis juga. Dengan
mengisi angket ini siswa memberikan keterangan tentang
sebuah hal yang relavan bagi keperluan bimbingan,
seperti keterangan tentang keluarga , kesehatan jasmani,
riwayat pendidikan, pengalaman belajar sekolah, dan di
rumah, pergaulan sosial, hobi, dan mungkin kesukaan
yang mungkin di hadapi.
2. Langkah-Langkah Buat Angket
Berikut beberapa langkah-langkah membuat angket
layanan

Bimbingan

dan

Konseling

Islam,

yakni:

Angket
No

Pertanyaan

1.

Melaksanakan ibadah wajib dengan baik

2.

Menghindari larangan-larangan agama

3.

Mengajak dan mentraktir teman ke kantin

4.

Menyumbang untuk pembangunan tempat
ibadah

5.

Menolong teman yang terkena musibah

6.

Ikut merasakan penderitaan orang lain

7.

Mengagumi ciptaan tuhan

8.

Mensyukuri rahmat dan nikmat yang di
karuniai oleh Tuhan Yang Maha Esa

9.

Berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan

10.

Meningkatkan kualitas ibadahnya

Jawaban
Sering

Kadang2

Tdk pernah

E. Sosiometri
1. Pengertian
Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh
data tentang jaringan sosial dalam suatu kelompok, yang
berukuran kecil antara 10-50 orang, data di ambil
berdasarkan prefensi pribadi antara anggota kelompok.
2. Langkah Membuat Sosiometri
Berikut beberapa langkah dalam membuat sosiometri
sebagai salah satu instrumen dalam layanan Bimbingan
dan Konseling, yakni:
a. Sebelum dilancarkan hendaknya petugas berusaha
menciptakan hubungan baik dengan kelompok;
b. Petunjuk diberikan dengan jelas;
c. Penjelasan maksud pelancaran sosiometri;
d. Sosiometri hendaknya diselangarakan dalam kondisi
dimana siswa tidak saling mengetahui jawabanya;
e. Menjaga kerahasiaan pilihan maupun hasil;
f.

Individu harus saling mengenal;

g. Menentukan kelompok siswa yang diselidiki;
h. Memberikan

informasi

tertentu

dilakukanya sosiometri; dan
i.

Mempersiapkan angket sosiometri.

tentang

tujuan
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MODUL KONSELING DAN TERAPI KELUARGA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Modul ini diberi nama modul konseling dan terapi keluarga.
Modul ini difungsikan sebagai panduan dalam memberikan
layanan Bimbingan dan Konseling kepada keluarga, meliputi
anggota keluarga. Modul ini dapat digunakan oleh konselor dan
psikolog

dalam

memberikan

intervensi

dan

perlakuan

(treatment) kepada anggota keluarga yang memiliki masalah.
Sebab itu, modul ini sangat penting keberadaannya sebagai
media pembelajaran praktikum kepada mahasiswa, khususnya
yang mengambil konsentrasi mata kuliah konseling keluarga.
Lebih lanjut, modul ini diberikan sebagai bentuk tindak lanjut
(follow up) dari berbagai assessment atau identifikasi masalah
kepada konseli yang dianggap bermasalah dalam keluarga.
Modul ini juga diharapkan dapat mengedepan nilai-nilai kearifan
lokal dalam pelaksanaannya, sehingga layanan konseling dan
terapi keluarga tidak bias budaya dan kearifan lokal. Ini penting
sebagai penekanan kepada pengguna modul ini, khususnya
mahasiswa yang menjadi aplikator dalam pembelajaran modul
ini.
Keluarga sebagai produk budaya tentu memiliki dimensi
budaya dalam setiap tindak tanduk dan perilaku keluarga. Maka
penanganan dan penyelesaian masalah yang dihadapi harus

berbasis budaya dan kearifan lokal. Maka modul ini diupayakan
sinergi dan serasi dengan kearifan lokal yang berlaku dalam
sebuah

anggota

keluarga.

Hal

ini

sebagai

wujud

mempertimbangkan karakter keluarga sebagai produk budaya
dalam

kehidupan.

Modul

intervensi

sebaiknya

disertai

mekanisme supervisi perubahan perilaku di luar sesi konseling.
B. Tujuan
1. Konseli memahami tentang kasus-kasus keluarga, semisal
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta dampaknya
dan konsekuensi yuridis;
2. Konseli memahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan
Kesetaraan gender, hal ini menjadi pertimbangan agar
perlakuan yang diberikan tidak bias gender.
3. Konseli memahami tentang penyelesaian masalah keluarga
dalam perspektif Islam, sehingga bila keluarga muslim akan
mendapatkan perlakuan yang sesuai dan sinergi dengan
nilai-nilai Islam (Islamic of values);
4. Konseli menyadari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
adalah perilaku salah konseli dan memiliki kesadaran untuk
berubah;
5. Konseli mampu mengolah konflik dengan cara tanpa
kekerasan; dan
6. Konseli mampu mengenali emosi/ pikiran negative masingmasing individu yang relevan dengan masalah yang sedang

dihadapi.
C. Ruang Lingkup
1. Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam;
2. Pendekatan berbasis kearifan lokal (local wisdom);
3. Psikoedukasi tentang masalah-masalah keluarga, semisal
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kesetaraan
gender;
4. Konseling rasional emotif (RET) yang berfungsi untuk
membangkitkan motivasi untuk berubah dana lam pikiran
yang tidak baik;
5. Pendekatan Kognitif & Perilaku:
a. Mengenali pikiran/ emosi negatif;
b. Mengenali dan mengelola situasi konflik; dan
c. Mengenali dan mengelola amarah dalam pandangan
psikologis;
d. Mengenali cara mengelola amarah dalam perspektif Islam;
6. Terapi relaksasi singkat
a. Relaksasi otot progresif singkat; dan
b. Mengatur nafas lambat.
D. Langkah – Langkah
Berikut beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah keluarga, yaitu:
1. Penjelasan singkat mengenai topik yang sedang ditangani
dalam keluarga;

2. Membuat ilustrasi (dramaturgi) yang berhubungan dengan
masalah yang sedang ditangani;
3. Membuat kertas lembaran yang berisi penilain diri;
4. Praktik drama bersama anggota keluarga yang sedang
bermasalah, naskah ini disiapkan oleh konselor, sesuai
dengan masalah yang sedang ditangani;
5. Memberikan pekerjaaan rumah kepada seluruh anggota
yang sedang bermasalah, dan anggota keluarga yang
menjadi penunjang dalam penyelesaian masalah;
6. Konselor melakukan monitoring kepada konseli yang sedang
bermasalah, dan monitoring ini dilakukan dari luar program
yang telah dilaksanakan oleh konseli.

BAB II
KONSEP DASAR
A. Pengertian
Konseling merupakan proses pemberian bantuan psikis
(kejiwaan) secara tatap mula (face to face)

melalui

wawancara anata konseli dan konselor yang dilakukan
secara kontinu untuk mencapai tujuan tertentu, agar konseli
mampu memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang
dimiliki. Konseling ini juga berhubungan antara dua orang
konselor dan konseli yang bersifat saling membantu, untuk
menyelesaikan masalah tertentu.
Konseling merupakan proses kolaborasi yang bertujuan
memberdayakan
kehidupan.

klien

Konseling

dalam

menanggapi

bertujuan

masalah

mengembangkan

mekanisme koping yang efektif dalam menghadapi masalah
kehidupan. Dasar Pendekatan Konseling adalah pendekatan
humanistic, yaitu keyakinan bahwa seseorang mempunyai
kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan bagi
dirinya, mempunyai potensi untuk berkembang yang pada
dasarnya baik. Konselor berperan sebagai fasilitator yang
mendorong diwujudkannya potensi yang baik itu, dan ia
menghargai klien sebagai individu yang unik dan bebas serta
bertanggung jawab

B. Tujuan
1. Konseli bersama konselor mampu mengatasi suasana
krisis kejiwaan;
2. Konseli

bersama

konselor

mampu

mengenali

kekeliruannya di masa lampau dan memotivasi diri untuk
bangkit;
3. Konseli mampu menerima situasi yang tak mungkin
berubah dan terus berjuang mengubah yang bisa diubah;
dan
4. Tujuan akhir adalah klien mempunyai motivasi kuat untuk
merubah perilakunya

C. Metode
1. Pelatih memaparkan ilustrasi kasus dalam keluarga;
2. Konseli diminta memahami dan berempati terhadap
kasus tersebut;
3. Konseli diandaikan dalam posisi kasus;
4. Langkah langkah apa yang akan konseli lakukan;
5. Diskusikan; dan
6. Bermain peran saling tukar peran dengan konselornya

BAB III
PELAKSANAAN
A. Mengelola Pikiran dan Emosi Negatif
1. Pengertian
Pikiran negatif atau persepsi salah terhadap kejadian
disekitar kehidupan kita akan mempengaruhi suasana
emosi dan tindakan kita. Pikiran yang salah, memicu
emosi

dan

tindakan

yang

tidak

rasional,

semisal

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Belajar
mengenali pikiran salah lantas mengelolanya menjadi
energi

positif

bermanfaat

untuk

mencegah

KDRT.

Pendekatan terapi kognitif perilaku sangat bermanfaat
membantu proses perubahan.
2. Tujuan
a. Konseli semakin bisa mengenali perilaku KDRT, siklus
KDRT, faktor pemicu, dan dampaknya;
b. Konseli terlatih
negatif dan

untuk mengenali
motif yang mendorong

pikiran
tindakannya

(KDRT);
c. Konseli

mampu

mengubah

perilakunya

dengan

melalui perubahan pada pola pikirnya terhadap
masalah.

3. Metode
1. Mengenali pemikiran-pemikiran (kognisi) yang salah/
keliru;
2. Kognisi tersebut merefleksikan bagaimana mereka
memandang diri mereka sendiri, kehidupan/dunia
mereka, masa lalu dan masa depan mereka; dan
3. Mengganti/

mengoreksi

distorsi

kognisi

tersebut

dengan kognisi yang fungsional, realistik, sehingga
akan menuju kepada perbaikan klinis.
4. Langkah – Langkah
a. Mengumpulkan data dan fakta-fakta;
Secara

singkat

menggambarkan

peristiwa/

kejadian yang tidak menyenangkan/ traumatis dari
masa lalu, saat ini, atau masa depan, & rasa yang
dihasilkan;
b. Analisis pikiran
Buat daftar pikiran-pikiran otomatis. Mengenali
kekeliruan dari pikiran-pikiran itu. Berusaha untuk
merespon,

atau

mendiskusikan

tiap

pikiran

otomatis yang keliru tersebut
5. Menilai hasil
Menilai hasil, yakni menyadari bahwa perubahan
persepsi kognitif terhadap suatu peristiwa telah
menghasilkan perubahan respons emosi dan perilaku.

B. Mengelola Konflik
1. Pengertian
Konflik dalam kehidupan keluarga, konflik sering
dijadikan kambing hitam untuk mengesahkan tindakan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami
terhadap istri. Konflik dalam kehidupan berkeluarga dapat
melanggengkan KDRT. Mengelola konflik yang terjadi
dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu cara
untuk mengurangi risiko KDRT.
2. Tujuan
a. Mengubah pola relasi yang penuh konflik menjadi pola
relasi yang saling menghargai; dan
b. Mengadopsi pola

beradaptasi terhadap

interpersonal yang penuh

pertentangan

masalah
menjadi

kerjasama.
3. Metode
a. Ilustrasi Kasus KDRT & Konflik Keluarga;
b. Diskusi;
c. Bermain Peran; dan
d. Pekerjaan Rumah.
C. Mengelola Amarah
1. Pengertian
Amarah atau sifat tempramental sering dijadikan
kambing hitam untuk mengesahkan terjadinya tindak

kekerasan.

Mengesahkan

bahwa

memang

perilaku

tempramentalnya yang menyebabkan konseli melakukan
KDRT adalah keliru dan tidak bertanggung jawab. Tapi
walau bagaimanapun latihan mengelola amarah tetap
merupakan bagian penting yang perlu dilatihkan pada
pelaku KDRT.
2. Tujuan
a. Konseli memiliki keterampilan mengelola amarah
dengan cara sederhana dan efektif;
b. Konseli

menyadari

bahwa

ledakan

kemarahan

membawa konsekuensi luas; dan
c. Terbentuk suatu pola sehat dalam proses kognitif klien
dalam merespon situasi yang biasanya mencetuskan
ledakan kemarahan.
3. Metode
a. Ilustrasi Kasus;
b. Penjelasan teknik mengelola amarah;
c. Bermain peran;
d. Diskusi; dan
e. Pekerjaan rumah.
D. Teknik Relaksasi
1. Pengertian
a. Melatih relaksasi berarti melatih mengontrol diri;
b. Melatih relaksasi berarti menerima diri apa adanya;

c. Melatih relaksasi membantu berpikir jenih;
d. Relaksasi dapat mengendalikan berbagai bentuk
manivestasi dari stress;
e. Pada

akhirnya

mengontrol

relaksasi

dorongan

bermanfaat untuk

perilaku berkekerasan

2. Tujuan
a. Konseli mampu melakukan tehnik nafas lambat
sebagai salah satu alat pereda ketegangan;
b. Konseli mampu melalukan relaksasi progresif singkat
untuk menumbuhkan perasaan tenang dan terkendali
3. Metode
a. Penjelasan tentang teknik relaksasi;
b. Demonstrasi tehnik bernafas lambat;
c. Tutup mata anda dan carilah posisi yang paling
nyaman.
d. Demonstrsi teknik relaksasi progresif singkat;
e. Simulasi dan praktek; dan
f. Diskusi.
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MODUL KONSELING REHABILITASI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Konseling rehabilitasi merupakan salah satu layanan
Bimbingan dan Konseling Islam yang diberikan kepada
konseli yang bermasalah dengan berbagai bentuk perilaku
destruktif, amoral dan merusak. Keberadaan konseling
rehabilitasi ini diperuntukkan untuk memulihkan kembali
kondisi yang sedang dialami oleh korban penyalahgunaan
narkoba. Hal ini sering disebut dengan konseling adiksi.
Modul ini menjadi penting ditengah mewabahnya
berbagai macam perilaku dan penyalahgunaan narkoba di
tengah-tengah masyarakat. Sehingga nharkoba sudah
menjadi

musuh

bersama,

bahkan

dianggap

sebagai

kejadian atau kejahatan luarbiasa (extraordinary) yang tidak
ditolerir oleh agama dan negara, dimana pengedar barangbarang terlarang itu akan mendapatkan hukuman mati
sebagai konsekuensi perilaku jahat yang dilakukan.
Sebab itu, lulusan Bimbingan dan Konseling Islam
mesti diberikan keterampilan khuaua untuk menyelesaikan
dan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba. Di
samping hal ini sudah menjadi bagian dari kerja-kerja
Bimbingan dan Konseling Islam. Maka keterampilan ini
harus dibekali pada diri mahasiswa, khsususnya lulusan

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Skill ini menjadi
keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa
yang

mengambil

konsentrasi

matakuliah

konseling

rehabilitasi.
Maka modul ini disusun dengan baik, utuh dan
komprehensif sehingga menjadi panduan bagi mahasiswa
dalam melakukan praktikum mata kuliah yang berhubungan
dengan konseling rehabilitasi. Sehingga terampil dalam
memberikan layanan konseling rehabilitasi kepada korban
penyalahgunaan narkoba. Sebab itu, penyusunan modul ini
hendaknya dapat menjadi medium bagi mahasiswa dalam
mempraktekkan Bimbingan dan Konseling Islam kepada
konseli.
Lebih lanjut, dalam penanganannya modul ini juga
mengarahkan mahasiswa agar dapat memasukkan nilai-nilai
kearifan lokal dan keislaman dalam layanan konseling
rehabilitasi, sebagai penciri dari konseling rehabilitasi yang
diberikan oleh lulusan perguruan tinggi lain. Dari sana
diharapkan dapat memberikan keterampilan khusus (skill)
kepada mahasiswa agar dapat bekerja dengan baik dan
mengembangkan karir dan potensi di masa yang datang.

B. Tujuan
1. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai konseling rehabilitasi;
2. Untuk

memberikan

keterampilan

khusus

kepada

mahasiswa mengenai konseling rehabilitasi;
3. Untuk menjadi panduan, acuan dan referensi bagi
mahasiswa dalam mata kuliah konseling rehabilitasi;
4. Untuk

meningkatakan

sikap

empati

mahasiswa

mengenai korban penyalahgunaan narkoba;
5. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai narkoba;
6. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa
mengenai ragam metode, teknik dan bentuk layanan
Bimbingan

dan

Konseling

kepada

korban

penyalahgunaan narkoba; dan
7. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai

langkah-langkah

penanganan

korban

penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Islam.
C. Metode
1. Metode yang digunakan berbasis kearifan lokal (local
wisdom);
2. Metode yang digunakan berbasis nilai-nilai Islam (Islamic
of values);
3. Menggunakan teori rasional emotif (RET) dan perilaku

(behavioral);
D. Pengguna
1. Modul ini dapat digunakan oleh konselor dan psikolog
dalam

menangani

dan

memulihkan

korban

penyalahgunaan narkoba;
2. Modul ini dapat dilakukan oleh Dosen Program studi
Bimbingan

dan

Konseling

Islam

(BKI)

Fakultas

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
3. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa Bimbingan
dan Konseling Islam Program studi Bimbingan dan
Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lhokseumawe;
4. Modul ini dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah
mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang
sudah dilaksanakan oleh Prodi. Artinya, layanan ini dapat
dipraktekkan oleh setiap individu yang telah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh para ahli.

BAB II
KONSEP DASAR DAN METODE PELAKSANAAN
A. Pengertian
Konseling merupakan proses pemberian bantuan psikis
(kejiwaan) secara tatap mula (face to face)

melalui

wawancara anata konseli dan konselor yang dilakukan
secara kontinu untuk mencapai tujuan tertentu, agar konseli
mampu memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang
dimiliki. Konseling ini juga berhubungan antara dua orang
konselor dan konseli yang bersifat saling membantu, untuk
menyelesaikan masalah tertentu.
Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses
untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit
serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk
mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang
maksimal. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi
adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk
membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis
baik dari fisik ataupun psikologisnya. Gangguan fisik dan
psikiatri tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus,
tetapi juga membutuhkan sikap simpatik.
Konseling rehabilitasi adalah suatu proses sistematis
yang membantu orang dengan kecacatan fisik, mental,
perkembangan, kognitif, dan emosi untuk mencapai tujuan

personal, karier, dan hidup mandiri di dalam setting yang
seintegrasi mungkin melalui aplikasi dari proses konseling.
Dalam modul ini diartikan konseling rehabilitasi nsebagai
proses pemberian bantuan kepada korban penyalahgunaan
narkoba agar bias pulih kembali dan menjaid manusia yang
seutuhnya baik dalam aspek mental, psikologis, biologis dan
aspek yang menyangkut dengan masa depan korban.
B. Metode
Sejalan dengan ruang lingkup tujuan tersebut, para
perawat dan konselor memelukan beberapa metode yang
dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan konseling
perlu

metode yang tepat agar tujuan konseling tercapai.

Metode

konseling

ini

adalah

konseling

individu

dan

konseling keluarga yang diterapkan oleh konselor yang
difokuskan adalah suatu cara dalam proses pemberian
konseling terhadap pasien

supaya lebih

efektif dalam

pemberian konseling yang diberikan para tim konseling atau
penyuluhan terhadap pasienyaitu konseling secara individu
dan konseling keluarga antara lain sebagai berikut:
1. Konseling Individu
Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam
hubungan

seseorang

dengan

seseorang

yaitu

individu yang mengalami masalah yang tak dapat di
atasinya, dengan seseorang petugas professional

yang telah memperoleh latihan dan pengalaman
untuk

membantu

agar

konseli

memecahkan

kesulitannya.
Konseling individu merupakan “jantung hatinya”
pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Hal ini
bearti apabila layanan konseling telah memberikan
jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara
efektif dan upaya upaya bimbingan lainnya tinggal
mengikuti atau berperan sebagai pendamping.
Implikasi lain pengertian “jantung hati” adalah
apabila seseorang konselor telah menguasai dengan
sebaik-baiknya

apa,

mengapa,

dan

bagaimana

konseling itu. Konseling individu adalah kunci semua
kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika
menguasai teknik konseling individu bearti akan
mudah menjnalankan proses konseling yang lain.
Proses

konseling

individu berpengaruh besar terhadap peningkatan
klien

karena

pada

konseling

individu

konselor

berusaha meningkatakan sikap klien secara langsung
untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada
diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan
perilaku.

2. Konseling Keluarga
Sebuah keluarga adalah sebuah sistem sosial
yang alami, di mana seseorang menyusun aturan,
peran, struktur kekuasaan, bentuk komunikasi, cara
mendiskusikan pemecahan masalah sehingga dapat
melaksanakan berbagai kegiatan dengan lebih efektif.
Konseling atau terapi keluarga adalah cara baru
untuk

mengetahui

permasalahan

seseorang,

memahami perilaku, perkembangan simtom dan cara
pemecahannya.
Terapi keluarga dapat dilakukan sesama anggota
keluarga dan tidak memerlukan orang lain, terapi
keluarga dapat dilakukan sesama anggota keluarga
mengusahankan

supaya

keadaan

dapat

menyesuaikan, terutama pada saat antara yang satu
dengan yang lain berbeda. Tujuan konseling keluarga
terutama adalah untuk mengerti keluarga penderita
gngguan gangguan jiwa, konseling keluarga dianggap
cara baru untuk mengerti dan menangani penderita
gangguan mental. Kemudian konseling keluarga tidak
hanya berguna untuk menangani individu dalam
konteks keluarga, tetapi juga keluarga yang tidak
berfungsi baik.

MODUL KONSELING SEBAYA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Modul ini diberi nama modul konseling sebaya. Modul
ini difungsikan sebagai panduan dalam memberikan layanan
Bimbingan dan Konseling kepada sesama teman sebaya,
biasa disebut dengan peer-counseling. Modul ini dapat
digunakan oleh mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam
Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Sebab itu, modul ini sangat
penting

keberadaannya

sebagai

media

pembelajaran

praktikum kepada mahasiswa, khususnya yang mengambil
konsentrasi mata kuliah konseling sebaya.
Lebih lanjut, modul ini diberikan sebagai bentuk tindak
lanjut (follow up) dari berbagai assessment atau identifikasi
masalah kepada konseli yang dianggap bermasalah. Modul
ini juga diharapkan dapat mengedepan nilai-nilai kearifan
lokal (local wisdom)

dalam pelaksanaannya, sehingga

layanan konseling sebaya tidak bias budaya dan kearifan
lokal. Ini penting sebagai penekanan kepada pengguna
modul ini, khususnya mahasiswa yang menjadi aplikator
dalam pembelajaran modul ini.

Teman sebaya sebagai produk budaya tentu memiliki
dimensi budaya dalam setiap tindak tanduk dan perilakunya.
Maka penanganan dan penyelesaian masalah yang dihadapi
harus berbasis budaya dan kearifan lokal. Maka modul ini
diupayakan sinergi dan serasi dengan kearifan lokal yang
berlaku dalam layanan Bimbingan dan Konseling Islam. Hal
ini sebagai wujud mempertimbangkan karakter manusia/
pribadi sebagai produk budaya dalam kehidupan. Modul ini
sebaiknya disertai mekanisme supervisi perubahan perilaku
di luar sesi konseling.
B. Tujuan
1. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai konseling sebaya;
2. Untuk

memberikan

keterampilan

khusus

kepada

mahasiswa mengenai konseling sebaya;
3. Untuk menjadi panduan, acuan dan referensi bagi
mahasiswa dalam mata kuliah konseling sebaya;
4. Untuk meningkatkan sikap empati mahasiswa mengenai
masalah yang dihadapi oleh teman sebaya;
5. Untuk

memberikan

pemahaman

kepada

mahasiswa

mengenai ragam metode, teknik dan bentuk layanan
Bimbingan dan Konseling kepada sesama; dan
6. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai langkah-langkah penanganan masalah teman

sebaya.
C. Metode
1. Metode yang digunakan berbasis kearifan lokal (local
wisdom);
2. Metode yang digunakan berbasis nilai-nilai Islam (Islamic
of values);
3. Menggunakan teori rasional emotif (RET) dan perilaku
(behavioral); dan
4. Menggunakan teori peer-counseling.
D. Pengguna
1. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa Bimbingan
dan Konseling Islam Program studi Bimbingan dan
Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lhokseumawe; dan
2. Modul ini dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah
mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang
sudah dilaksanakan oleh Prodi. Artinya, layanan ini dapat
dipraktekkan oleh setiap individu yang telah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh para ahli.

BAB II
KONSEP DASAR DAN MEKANISME PELAKSANAAN
A. Pengertian
Konseling teman sebaya adalah program bimbingan
yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya.
Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan
latihan atau pembinaan oleh konselor. Siswa yang menjadi
pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang
membantu siswa lain dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik.
Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator
yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi
tentang kondisi, perkembangan, atau masalah siswa yang
perlu mendapat layanan bantuan bimbingan atau konseling.
Program konseling teman sebaya mempunyai alasan-alasan
yang rasional, terstuktur, aktifitasnya khas atau spesifik,
personal yang melakukannya juga khusus dan diorganisir
secara terus menerus.
Program

ini

merupakan

usaha

mempengaruhi

(memperbaiki tingkah laku yang dimiliki oleh siswa), yaitu
tingkah laku yang dapat membedakan antara tingkah laku
yang pantas dengan tidak pantas, dan menggunakan tingkah
laku yang pantas menjadi identitas pribadi yang diharapkan,

serta menemukan berbagai cara pemecahkan masalah, dan
memberikan
mengikuti

pengalaman

pelatihan

yang

untuk

memberikan

pengembangan

diri

motifasi
mereka

sebagai orang dewasa yang matang dan bertanggung jawab.
Perkembangan

sosial

pada

masa

remaja

lebih

melibatkan kelompok teman sebaya dibanding orang tua
(Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Dibanding pada masa
kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar
rumah seperti kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain
dengan teman (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Dengan
demikian, pada masa remaja peran kelompok teman sebaya
adalah besar.
Pada

diri

remaja,

pengaruh

lingkungan

dalam

menentukan perilaku diakui cukup kuat. Walaupun remaja
telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang memadai
untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentuan diri
remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan
dari kelompok teman sebaya (Conger, 1991).
Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi
pertimbangan

dan

keputusan seorang remaja

tentang

perilakunya (Beyth-Marom, et al., 1993; Conger, 1991;
Deaux, et al, 1993; Papalia & Olds, 2001). Conger (1991) dan
Papalia & Olds (2001) mengemukakan bahwa kelompok
teman sebaya merupakan sumber referensi utama bagi

remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan
gaya hidup. Bagi remaja, teman-teman menjadi sumber
informasi misalnya mengenai bagaimana cara berpakaian
yang menarik, musik atau film apa yang bagus, dan
sebagainya (Conger, 1991).
B. Teknik
Teknik yang bisa digunakan dalam layanan konseling
remaja

sebaya

adalah

teknik

umum

(pengembangan

dinamika kelompok) secara garis besar, meliputi :
1. Komunikasi multi arah secara efektif dinamis dan terbuka;
2. Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam
pembahasan,

diskusi,

analisis

dan

pengembangan

argumentasi. Dorongan minimal untuk memantapkan
respons aktivitas anggota kelompok;
3. Penjelasan, pendalaman dan pemberian contoh untuk
lebih

memantapkan

analisis,

argumentasi

dan

pembahasan;
4. Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang
dikehendaki. (Tohirin, 2009: 182-183)
Beberapa alasan menggunakan konseling sebaya disekolah
dikemukakan Varenthorst, yaitu:
1. Konselor tidak cukup punya waktu untuk melayani semua
konseli;
2. Guru menganggap bahwa konselor menangani masalah yang

sangat luas;
3. Siswa menganggap konselor tidak mengenal dirinya dan
konselor tidak punya waktu; dan
4. Siswa

merasa

lebih

leluasa

dalam

mengungkapkan

permasalahan kepada teman sebaya (Hunainah, 2011:90).
Tentu saja sebelumnya harus dipilih calon konselor
sebaya. Varenhorst (1976:543) menyatakan bahwa prosedur
untuk menyeleksi calon konselor sebaya dimaksudkan pada
pengidentifikasian

perorangan

yang

menunjukkan

rasa

empati, rasa percaya diri yang tinggi dan kemampuan untuk
menerima nilai-nilai yang berbeda dengannya (Hunainah,
2011: 103).
Setelah terpilih konselor sebaya maka diberikan
pembekalan,

dengan

tujuan

memberikan

pemahaman

tentang konsep dasar perkembangan psikososial remaja dan
konsep serta keterampilan dasar dalam memberikan layanan
bantuan. Pembekalan calon konselor sebaya dimaksudkan
untuk memberikan keterampilan khusus yang berhubungan
dengan

membantu,

yakni

keterampilan

interpersonal

(Hunainah, 2011:105).
C. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Peer Counseling
Dengan adanya konseling teman sebaya ini berbagai
masalah yang berkaitan dengan belajar dapat lebih mudah
diatasi.

Peneliti

memilih

menggunakan

teknik

Peer

Counseling karena siswa merasa lebih leluasa dalam
mengungkapkan permasalahan kepada teman sebayanya.
Selain itu, teman sebaya dalam wujud persahabatan juga
memberikan peluang untuk memperoleh dorongan dan
dukungan.
Kelebihan teknik peer-counseling ini adalah dengan
teknik ini siswa bisa membantu memecahkan masalah teman
sebayanya, siswa yang menjadi konselor sebaya bisa lebih
lancar menggunakan bahasa karena dilatih komunikatif
efektif, teknik peer-counseling ini bisa membantu kinerja Guru
BK/konselor sekolah, selain itu teknik peer-counseling ini juga
bisa mempererat persahabatan.
Sedangkan

kekurangan

teknik

peer-counseling;

meliputi: konselor ahli bertanggung jawab kepada banyak
pihak, sekolah, konselor dan konseli, membutuhkan waktu
yang banyak karena dibutuhkan perencaan dan pelatihan
terlebih

dahulu

kepada

konselor

sebaya,

menentukan

konselor sebaya harus sesuai karakteristik dan waktu
selesainya konseling ditentukan oleh konseli.
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MODUL KONSELING KEARIFAN LOKAL

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Modul ini diberi nama modul konseling kearifan lokal.
Modul ini difungsikan sebagai panduan dalam memberikan
layanan Bimbingan dan Konseling kepada konseli berbasis
kearifan lokal, khususnya peusijuek.

Modul ini dapat

digunakan oleh mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam
Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Sebab itu, modul ini sangat
penting

keberadaannya

sebagai

media

pembelajaran

praktikum kepada mahasiswa yang berbasis kearifan lokal.
Maka modul ini merupakan sebuah modul yang
mengedepan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam
pelaksanaannya, sehingga layanan Bimbingan dan Konseling
Islam tidak bias budaya dan kearifan lokal. Ini penting
sebagai penekanan kepada pengguna modul ini, khususnya
mahasiswa yang menjadi aplikator dalam pembelajaran
modul ini.
Konseli sebagai produk budaya tentu memiliki dimensi
budaya dalam setiap tindak tanduk dan perilakunya. Maka
penanganan dan penyelesaian masalah yang dihadapi harus
berbasis budaya dan kearifan lokal. Maka modul ini

diupayakan sinergi dan serasi dengan kearifan lokal yang
berlaku dalam layanan Bimbingan dan Konseling Islam. Hal
ini sebagai wujud mempertimbangkan karakter manusia/
pribadi sebagai produk budaya dalam kehidupan. Modul ini
sebaiknya disertai mekanisme supervisi perubahan perilaku
di luar sesi konseling.
B. Tujuan
1. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai konseling berbasis kearifan lokal, khususnya
peusijuek;
2. Untuk

memberikan

keterampilan

khusus

kepada

mahasiswa mengenai konseling berbasis kearifan lokal,
peusijuek;
3. Untuk menjadi panduan, acuan dan referensi bagi
mahasiswa dalam mata kuliah konseling berbasis kearifan
lokal, peusijuek;
4. Untuk

memberikan

pemahaman

kepada

mahasiswa

mengenai ragam metode, teknik dan bentuk layanan
Bimbingan dan Konseling Islam berbasis kearifan lokal,
peusijuek; dan
5. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
mengenai langkah-langkah penanganan masalah konseli
dengan perlakuan berbasis kearifan lokal, peusijuek.

C. Metode
1. Metode yang digunakan berbasis kearifan lokal (local
wisdom);
2. Metode yang digunakan berbasis nilai-nilai Islam (Islamic
of values); dan
3. Menggunakan teori rasional emotif (RET) dan perilaku
(behavioral).
D. Pengguna
1. Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa Bimbingan dan
Konseling Islam Program studi Bimbingan dan Konseling
Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
(FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
dan
2. Modul ini dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah
mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang sudah
dilaksanakan oleh Program studi Bimbingan dan Konseling
Islam yang berhubungan dengan kearifan lokal, peusijuek.
Artinya, layanan ini dapat dipraktekkan oleh setiap individu
yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
para ahli yang berhubungan dengan nilai-nilai kearifan
lokal.

BAB II
KONSEP PEUSIJUEK
A. Pengertian Peusijuek
Peusijuek merupakan salah satu kearifan lokal yang
sudah mengakar dalam masyarakat Aceh. Dalam Bahsa
Indonesia peusijuk ini disebut dengan istilah menepung
tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih
dilestarikan sampai sekarang. Peusijuek dikenal sebagai
bagian dari adat masyarakat Aceh. Maka peusijuek secara
bahasa berasal dari kata sijuek (bahasa Aceh yang berarti
dingin), kemudian ditambah awalan peu (membuat sesuatu
menjadi), berarti menjadikan sesuatu agar dingin, atau
mendinginkan (Dhuhri, 2008: 642).
Peusijuek adalah prosesi adat yang dilakukan pada
kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan masyarakat
Aceh, seperti peusijuek pada upacara perkawinan, upacara
tinggal di rumah baru, upacara hendak merantau, pergi/naik
haji, peusijuek keureubeuen (kurban), peusijuek peremuan
diceraikan suami, peusijuek orang terkejut dari sesuatu yang
luar biasa (harimau, terjatuh dari pohon, kena tabrakan
kendaraan yang mengucurkan darah berat), perkelahian,
permusuhan, sehingga didamaikan (Ismail, 2003: 161-162).
Di samping itu peusijuek juga dilakukan oleh anggota
masyarakat

terhadap

seseorang

yang

memperoleh

keberuntungan, misalnya berhasil lulus sarjana, memperoleh
kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan masyarakat,
memperoleh penghargaan anugerah bintang penghargaan
tertinggi, peusijuek kendaraan baru, dan peusijuek-peusijuek
lainnya (Dhuhri, 2008: 162).
Tata cara pelaksanaan peusijuek dilakukan dengan
urutan, pertama menaburkan beras padi (breuh padee),
kedua, menaburkan air tepung tawar, ketiga menyunting nasi
ketan (bu leukat) pada telinga sebelah kanan dan terakhir
adalah pemberian uang (teumutuek) (Dhuhri, 2008: 161).
Tara cara ini umumnya hampir sama dalam setiap prosesi
peusijuek, tetapi juga kadang-kadang terdapat beberapa
perbedaan menurut kegiatan yang diadakan

peusijuek

tersebut. Biasanya perlengkapan peusijuek terdiri dari: talam
satu buah, breuh padee (beras) satu mangkok, bu leukat
(ketan) satu piring esar bersama tumpoe (penganan berupa
kue yang dibuat dari tepung dan pisang) atau kelapa merah,
teupong taweu (tepung) dan air, oun sineujuek (daun yang
khusus digunakan untuk prosesi peusijuek), on manek mano
(jenis daun-daunan), on naleung samboo (sejenis rerumputan
yang memiliki akar yang kuat), glok ie (tempat cuci tangan),
dan sangee (tudung saji).
Masyarakat Aceh yang dikenal mayoritas beragama
Islam, memiliki adat dan istiadat serta kaya dengan berbagai

macam budaya. Hampir semua masyarakat Aceh dari dulu
sampai sekarang masih melaksanakan prosesi peusijuek
dalam kegiatan- kegiatan yang diyakini perlu diadakannya
peusijuek. Karena peusijuek dianggap sebagai adat yang
mesti dilaksanakan.
Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir peusijuek
sudah

mulai

ditinggalkan

oleh

beberapa

kelompok

masyarakat, pengaruh dari kalangan reformis atau puritan,
yaitu

gerakan

Muhammadiyah

yang

menjadikan fokus

utamanya pemurnian atau pembersihan ajaran-ajaran Islam
dari sinkretisme, yaitu konsep yang mengandung harmonisasi
dan nilai-nilai budaya yang berbeda, yang diikuti para pelaku
budaya dan sekte-sekte yang berbeda dengan menganut dua
indikator;

pertama,

memurnikan

agama,

item-itemnya

meliputi; kembali ke teks suci, serba syariah, non- konteks,
tidak taklid.
Kedua, menjauhi sinkretisme, item-itemnya meliputi:
menolak, tidak datang, tidak melakukan slametan (Sutiyono,
2010: 65-66). Gerakan ini hanya diterima dan berkembang di
perkotaan. Walaupun demikian, sebagian besar masyarakat
perkotaan juga masih melaksanakan prosesi peusijuek
tersebut apalagi pada acara perkawinan dan naik haji.
Peusijuek juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Aceh
ketika tahun ajaran baru, mereka mengadakan acara

peusijuek mahasiswa baru. Peusijuek juga dilakukan di
perkantoran-perkantoran di Aceh ketika menerima pegawai
baru, mereka mengadakan peusijuek pegawai baru.
Prosesi peusijuek sudah menjadi budaya yang terus
dipertahankan, peusijuek mengandung nilai-nilai agama yang
sangat filosofis sehingga peusijuek dianggap sangat sakral
dan mesti dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diyakini
perlu adanya peusijuek. Bahkan sampai kepada yang sangat
ekstrim, peusijuek dianggap amalan agama yang tidak boleh
ditinggalkan. Bila meninggalkannya akan ditimpa musibah
atau tidak ada keberkatan dalam menjalankan kegiatannya.
Di samping itu sebagian masyarakat Aceh yang
kebanyakan merupakan kelompok reformis, dan sebagian
akademisi

kampus

sangat

menentang

prosesieusijuek

tersebut. Menurut mereka peusijuek merupakan perbuatan
bidah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW,
mengerjakannya adalah sia-sia. Oleh karena itu, studi ini
hendak menguraikan nilai-nilai agama yang terintegrasi
dalam peusijuek tersebut, yang diterima oleh mayoritas
masyarakat Aceh dan menjadi sebuah budaya Islam dalam
masyarakat Aceh.

B. Bahan dan Filosofi Peusijuek
Pada tingkat masyarakat biasa, peusijuek hanya
merupakan kegiatan rutinitas adat biasa walau diyakini mesti
dilaksakan. Kebanyakan masyarakat tidak memahami isi atau
makna dari prosesi peusijuek tersebut. Biasanya prosesi
peusijuek dilakukan oleh orang yang sudah tua atau
dipandang memiliki kelebihan dalam masyarakat, sepert
seorang Tengku (ustadz), atau Umi Chik. (Ustadzah), wanita
yang sudah tua yang menguasai ilmu agama). Hanya orangorang yang melakukan peusijuek tersebut biasanya yang
memahami tujuan dan doa-doa yang dibacakan pada
peusijuek. Tidak ada pengkaderan orang yang melakukan
peusijuek tersebut, dan semakin hari semakin sulit dicari
orang yang paham betul cara peusijuek dan mengetahui
makna-makna simbolis dari peusijuek.
Terdapat tiga unsur penting dari peusijuek, pertama
bahan yang digunakan, dari dedaunan, rerumputan, padi,
tepung, air, nasi ketan dan tumpoe. Kedua gerakan yang
dilakukan pada saat dipeusijuek, ketiga, doa yang dibacakan
menurut

acara

peusijuek,

dan

keempat

teumutuek

(pemberian uang).
Bahan-bahan

yang

digunakan

dalam

peusijuek

berbeda-beda menurut kegiatan yang dilakukan peusijuek.
bahan yang sering digunakan antara lain: (1) Dedaunan dan

rerumputan, melambangkan keharmonisan, keindahan, dan
kerukunan dan diikat menjadi satu sebagai lambang dari
kekuatan. (2) beras dan padi, melambangkan kesuburan
kemakmuran,

dan

semangat.

(3)

air

dan

tepung

melambangkan kesabaran dan ketenangan. (4) nasi ketan,
sebagai pelekat, lambang persaudaraan (Kurdi, 2009).
Gerakan-gerakan pada saat prosesi peusijuek sangat
unik, gerakan-gerakan ini hampir menyerupai gerakan pada
saat pemujaan-pemujaan dalam agama Hindu. Tetapi,
gerakan ini terjadi hanya mengikuti arah memercikkan air dari
kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri dan sesekali disilang.
Banyak para Tengku berpendapat bahwa adanya kesamaan
ritual peusijuek dengan praktik pemujaan dalam agama Hindu
bukan berarti bahwa peusijuek tersebut adalah ritual agama
Hindu. Karena ritual itu sendiri sangat berbeda baik dari segi
tujuan, cara, dan isi dari peusijuek tersebut.
Doa-doa

yang

dibacakan

pada

saat

peusijuek

merupakan doa-doa keselamatan, baik dalam Bahasa Arab
maupun berbahasa Aceh. Doa-doa biasanya disesuaikan
dengan momen dari peusijuek. Doa-doa tersebut meminta
keselamatan, kedamaian dan kemudahan rizki dari Allah.
Teumetuek (pemeberian uang) dilakukan setelah semua
prosesi peusijuek. biasanya yang melakukan peusijuek
memberikan amplop berisi uang, dan diikuti kerabat-kerabat

juga memberikan uang kepada yang dipeusijuek. Ini biasanya
terjadi pada peusijuek perkawinan, calon jamaah haji dan
khitanan.
Adat bak po teumuruhom hukum bak syiah kuala (adat
pada po teumuruhom, hukum pada Syiah Kuala) merupakan
falsafah hidup orang Aceh sejak zaman pemerintahan para
Raja. Adat bak po teumuruhom berarti bahwa urusan adat
istiadat dalam masyarakat mengikuti petunjuk dan arahan
dari penguasa atau raja. Hukom bak syiah kuala berarti
hukum atau urusan syariah diikuti menurut ulama, Syiah
Kuala, gelar bagi Syeh Abdurrauf as Sinkili. Dari falsafah
hidup masyarakat Aceh tersebut, secara jelas dapat dipahami
bahwa masyarakat Aceh sejak dulu telah memiliki pedoman
dan pegangan yang kuat dalam menjalankan adat istiadat
dan agama.
Maka, tidak mustahil bila dalam pelaksanaan upacaraupacara adat, unsur agama merupakan menjadi bagian
terpenting. Sehingga Islam masuk ke semua sendi budaya
masyarakat termasuk dalam upacara peusijuek. Peusijuek
merupakan salah satu contoh asimilasi Islam dan budaya
lokal di Indonesia. Peusijuek merupakan produk budaya atau
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menganggap dan menjadikannya bagian dari Islam.
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Muhammadiyah sangat menolak tradisi peusijuek ini, karena
menurut mereka prosesi peusijuek tersebut mengandung
unsur syirik dan tidak ada dalilnya dalam al Quran maupun
Hadist, serta tidak dipraktikkan juga oleh para sahabat, thabi’
dan thabiin.
Meskipun demikian ulama di Aceh membolehkan dan
masih tetap mempertahankan peusijuek tersebut. Ada yang
membolehkan dengan mengungkapkan dalil-dalil dari kitab
kuning,

berdasarkan

perbuatan

Rasulullah

SAW.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memercikkan
air ketika Ali dan Fatimah menikah. Riwayat lain juga
dikatakan bahwa Rasulullah pernah mendoakan cucu beliau
Hasan dan Husen dengan percikan air (informasi dari
Tengku-Tengku

dalam

pengajian).

Penulis

belum

menemukan dalil tertulis dari pernyataan-pernyataan untuk
alasan pembolehan atau dasar peusijuek tersebut.
Sebagian

yang

lain

juga

memberikan

alasan

dibolehkan karena perbuatan peusijuek tersebut intinya
adalah berdoa dan tidak ada unsur-unsur syirik dengan
bahan-bahan yang digunakan dalam upacara peusijuek
tersebut. Karena semua doa dan harapan hanya ditujukan
kepada Allah SWT. Dengan bahan-bahan yang digunakan
dalam peusijuek seperti dedaunan, padi,beras, dan air
merupakan lambang atau simbol yang digunakan untuk

sebuah harapan dari bentuk dan sifat dari masing-masing
benda

yang

dipilih

untuk

digunakan,

sehingga

yang

dipeusijuek mengikuti sifat dari bahan tersebut.
Terlepas dari alasan-alasan yang dikemukan dan
pihak-pihak yang memperdebatkan peusijuek tersebut, dalam
upacara peusijuek tersebut mengandung nilai-nilai ajaran
agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Hal ini
terindikasi dan dapat dianalisis dari beberapa unsur berikut:
pelaku peusijuek, moment

peusijuek, dan doa dalam

peusijuek. ketika unsur ini menjadi sasaran analisis, sehingga
terindentifikasi nilai-nilai Islam dalam peusijuek tersebut.
Pertama,
melakukan

pelaku

upacara

peusijuek

peusijuek

inti

adalah
adalah

orang

yang

orang-orang

tertentu yang telah memahami tata cara dan doa-doa dalam
peusijuek tersebut. Walaupun setelah itu disusul oleh orangorang dekat dari yang dipeusijuek tersebut. Ini biasanya
ketika akan menikah atau dalam acara pesta perkawinan,
orang tua kandung mempelai dan orang-orang dekat
mempelai seperti nenek, kakek, paman, bibi dan lain-lain.
Prosesi peusijuek ini dilakukan dengan dibimbing atau
diarahkan oleh pelaku inti, tentunya dengan bacaan-bacaan
seperti surah al Fatihah, dan ayat-ayat pendek lainnya juga
disertai dengan doa-doa yang diucapkan dalam bahasa
Aceh.

Orang yang melakukan peusijuek ini adalah seorang
Tengku (ustadz) atau Mi Chik (ustadzah). Tengku ini
biasanya

bekedudukan

sebagai

Imam

di

Meunasah

(Mushalla) atau Masjid (Tengku Imum) atau pimpinan
Pesantren

(Dayah,

Balee)

dikampung

setempat

yang

menguasai secara mendalam ilmu agama, mereka memiliki
meuru-ah atau wibawa dalam masyarakat. Sedangkan Mi
Chik adalah seorang ustadzah yang juga memiliki kedalaman
ilmu agama atau bisa dikatakan Tengku Inong yang memiliki
wibawa dan kedudukan sebagai wanita yang dihormati
sebagai yang dituakan dalam masyarakat, telah menamatkan
belajar di Pesantren Tradisional dan telah mengikuti suluk
(pengamalan thariqat), terdapat bermacam-macam sapaan
untuk

Mi

Chik

ini,

menurut

daerah

setempat

(Bustaman,2011:1).
Dengan demikian, upacara atau prosesi peusijuek
dilakukan sangat saklar dan suci, serta dengan sangat
khusus. Posisi seorang Tengku (ustadz) dalam upacara
peusijuek sangat penting, karena upacara peusijuek ini telah
menjadi

sebuah

pelaksanaan

upacara

agama

dalam

yang

menjadi

masyarakat

bagian
Aceh.

dari

Seperti

seorang imam dalam shalat yang memimpinnya adalah orang
yang terpilih dan memiliki syarat- syarat tertentu. Oleh karena
itu, dari segi pelaku peusijuek, dapat diketahui bahwa

peusijuek merupakan sebuah budaya yang telah menjadi
bagian dari agama yang memiliki nilai agama yang sangat
kuat. Dengan dipilihnya tengku atau tokoh agama sebagai
pelaku peusijuek, dan diketahui bahwa prosesi peusijuek ini
memilki

kedudukan

skral

dalam

pengamalan

Islam

masyarakat Aceh.
Kedua, momen peusijuek; hampir semua upacara
peusijuek dilakukan dalam moment atau acara-acara yang
berkaitan

dengan

pelaksanaan

agama

atau

ibadah,

diantarnya ketika menikah dan walimah pengantin baru, naik
haji, khitanan, dan peusijuek dalam rangka mendoakan
keberkahan dan kesuksesan dalam melaksanakan kegiatankegiatan tertentu. Dilihat dari segi agama, memang hampir
tidak ditemukan anjuran peusijuek dalam kegiatan-kegiatan
tersebut, tetapi pemandangan berbeda terlihat di Aceh.
Peusijuek hampir menjadi sebuah kewajiban yang mesti
dilakukan oleh masyarakat Aceh. Misalnya ketika berangkt
haji, jamaah yang hendak berangkat haji akan dipeusijuek
terlebih dahulu oleh masyarakat di kampung halamannya.
Selain momen yang khusus dilakukan peusijuek, hari
dilakukan peusijuek biasanya juga ditentukan, bertepatan
dengan hari-hari baik dalam Islam. Biasanya senin dan kamis
yang dipercaya sebagai hari baik untuk dilakukan Peusijuek.
Pemilihan momen dan waktu peusijuek yang berdasarkan

nilai-nilai agama menunjukkan betapa nilai-nilai agama
menjadi hal penting dalam pelaksanaan peusijuek. sebuah
budaya dihidupkan dengan nilai-nilai agama yang sangat
kental, sehingga hampir tidak memberi celah bagi budaya
tersebut menjadi sama sekali tawar dari nilai-nilai agama.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peusijuek di dalamnya
menjadi lebih mantap untuk dijalankan, lebih yakin dan
seolah-oleh ada yang kurang bila peusijuek tidak dilakukan.
Begitu juga terhadap barang-barang yang akan
digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam mencari
rezki, dianggap belum memperoleh keberkahan bila belum
didoakan dengan ala peusijuek. Momen dan waktu dalam
peusijuek erat sekali hubungannya dengan kepercayaan
terhadap nilai-nilai agama, yaitu agama Islam yang dianut
oleh masyarakat Aceh. Nilai-nilai agama sangat kental
mempengaruhi

momen

dan

waktu

untuk

melakukan

peusijuek.
Ketiga, doa-doa yang dibacakan dalam peusijuek.
Sebelum Islam masuk dan menjadi agama mayoritas umat
Islam di Aceh, menurut pendapat yang kuat, budaya
peusijuek ini telah ada, dan isi dalam peusijuek tersebut
adalah bacaan mantra-mantra (Dhuhri, 2009). Baru kemudian
setelah Islam masuk, budaya ini tetap dilestarikan dan
Sulthan serta para ulama masih membolehkan peusijuek

tersebut dengan syarat adanya islamisasi dalam praktik
peusijuek tersebut.
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