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Abstract : This research based on problem that is found in supervising at school, in this
case the teacher of guidance and counseling not have a similar model in arranging
counseling program.The action in this research is group discussion integrated with
paircheck method to increase teacher's competence in arranging the guidance and
counseling program. The action was carried out in July 2007 consists of 3 cycles, talking
about arranging a counseling program and supporting program. This research carried out in
4 periods, preparations, action, evaluation and retleksion periods. The method used in this
action is group discussion integrated with paircheck method. To know the effectiveness of
this action, it is evaluated through teacher's activities in establishing the topic of problem,
counseling area, the kind of servicing, and the aim of servicing, description of servicing,
method, evaluation, and analysis program. The result of this research based in observation
in 3 cycles, the conclusion is the using of group discussion method integrated with
paircheck method can increase teacher's competence in arranging the counseling program
and supporting program.
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Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah yang ditemukan saat supervisi di
beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa guru BK belum memiliki pola yang sama
dalam menyusun program satuan layanan kegiatan Bimbingan Konseling. Tindakan yang
dilaksanakan adalah Diskusi kelompok yang diintegrasikan dengan tehnik pair check
dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun program satuan layanan
kegiatan BK. Kegiatan dilaksana-kan pada bulan Juli tahun 2007 sebanyak 3 siklus, yaitu
membahas cara menyusun program satuan layanan (satlan) dan satuan pendukung (satkung),
masing-masing siklus terdiri 4 tahap yaitu: Tahap persiapan, Pelakasanaan tindakan, Penilaian dan Retleksi. Untuk melihat efek-tifitas tindakan maka dilakukan penilaian dalam
menentukan aspek aspek sebagai berikut: topik permasalahan, bidan~ bimbingan yang akan
dijalani, jenis layanan, tujuan layanan, uraian kegiatan layanan, metode layanan, rencana
penilaian dan analisa program. Hasil penelitian berdasarkan observasi dalam tiga siklus
dapat disimpu\kan bahwa penerapan metode diskusi integrasi pair checks dapat meningkatkap kemampuan guru dalam menyusun rencana program satuan layanan dan satuan
pendukung.
Kata Kunci : diskusi kelompok, paircheck, p enyusunan program konseling

Bimbingan Konseling (BK) adalah suatu
· al yang tak dapat dipisahkan dari konsep pen"idikan pada umumnya. Jika kita menelaah
?engertian Bimbingan Konscling, ini terdil·i
ari kata ' Bimbingan' dan 'K:Jnseling'. Bim. ingan merupakan suatu proses membantu

mengoptimalkan individu agar mereka dapat
rJiembantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapinya sedangkan konseling adalah upaya membantu individu tersebut
melalui proses interaksi pribadi antara konselor
d~n komeli. Jadi untuk mencapai tujuan pen-
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didikan yang mana salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan dapatdilihat dari
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa
yang baik tidak terlepas dari keterlibatan guru
mata pelajaran maupun guru BK yang tentu saja
mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda.
Peranan dan fungsi Guru BK dalam hal
ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian
Bimbingan dan Konseling di atas sangat jelas
yaitu mengembangkan seluruh potensi dan
kekuatan yang dimiliki siswa, menyalurkan
siswa sesuai minat, bakat, keahlian dan ciri ciri
kepribadian dalam karier, memperlakukan individu secara tepat dan membantu individu menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal.
Dalam mengoptimalkan layanan bimbingan konseling disekolah guru BK harus merencanakan dengan sebaik baiknya apa yang
akan dilaksanakannya berupa program tahunan,
semesteran maupun bulanan bahkan sampai
dengan program harian. Demikian juga dengan
satuan layanan dan satuan pendukung lainnya.
Semuanya ini merupakan tugas dari guru BK
yang harus dikelola dengan sebaik baiknya.
Sebagaimana tercantum daiam Standar
Kompetensi Konselor Indonesia yang diterbitkan oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia) pada tahun 2005 bahwa
salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang guru pembimbing atau konselor adalah
memiliki kemampuan mengelola program Bimbingan dan Konseling dengan Sub Kompetensi
memiliki pengetahuan dan ketrampilan perencanaan program Bimbingan dan Konseling'
Namun dalam kenyataannya sesuai pengamatan penulis dalam melaksanakan supervisi
khusus Guru BK masih banyak yang belum
mampu menyusun rencana program kegiatan
dengan baik. Alasan yang sering mereka keluhkan adalah belum adanya pedoman yang
standar dalam menyusun program tersebut,
sehingga masing masing sekolah membuat
sendiri pola perencanaan kegiatan BK tersebut.
Untuk itu penulis mencoba menerapkan
metode diskusi kelon;pok integrasi pair check
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dalam menuntaskan masalah tersebut. Dengan
penerapan metode Diskusi Kelompok yang diintegrasikan dengan metode Pair Check diharapkan terjadi peningkatan kemampuan guru BK
dalam menyusun dan merencakan program
kegiatan BK di SMA se kota Gorontalo.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka
masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:
Apakah metode Diskusi Kelompok yang diintegrasikan dengan metode Pair Check dapat meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun dan merencakan program satuan layanan kegiatan BK di SMA se kota Gorontalo.
Tujuan Penelitian:
a. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam
menyusun dan merencanakan program satuan layanan kegiatan BK di SMA se kota
Gorontalo melalui kegiatan diskusi kelompok integrasi tehnik pair check.
b. Meningkatakan aktivitas pelaksanaan kegiatan BK di SMA
KAJIAN PUSTAKA
Program Bimbingan dan Konseling merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan
program pendidikan pada umumnya dan lebih
khusus lagi di sekolah. Oleh karena itu, upaya
guru pembimbing maupun berbagai elemen
yang tercakup di dalamnya merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh bagian
kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya maupun di
lembaga yang bersangkutan khususnya.
Sebagai bagian yang terpadu, program
bimbingan dan konseling di arahkan kepada
upaya yang mempasilitasi siswa asuh mengenal
dan menerima dirinya serta lingkungannya secara positif dan dinamis dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan serta mewujudkan diri secara
efektif, produktif dan kompetitif, sesuai dengan
peranan yang diinginkan di masa depan. Juga
dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar
mampu mengembangkan potensi dirinya atau
mencapai tugas-tugas perkembangannya.
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Untuk itu perlu disusun suatu program
bi mbingan dan konseling yang dirancang secara baik agar mampu mempasilitasi individu ke
arab kematangan dan kemandirian, yang meli puti aspek pribadi, sosial, belajar dan karir.
Tugas menyusun Rencana Program Bim. ingan Konseling ini adalah salah satu kom- ensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang
ru (konselor), sebagaimana yang dikemukakan
:eh Syamsu Yusuf (2006:63) sebagai berikut:
·· ... Seorang konselor dituntut untuk memiliki emat kompetensi dasar yaitu: merencanakan, me~ sanakan, mengevaluasi dan merancang tindak
~anj ut atu mendesain pcrbaikan dan pengem-...angan program bimbingan dan konseling".
Dalam kenyataan di lapangan guru BK
::. dah berusaha untuk menyusun program bim. ingan konseling dengan sebaik sebaiknya naun hasilnya masihjauh dari harapan. Ini dapat
; "lihat dari pelaksanaan kegiatan BK yang
5epertinya tidak terencana dengan baik, demikijuga dengan model program yang berbeda
· da disetiap sekolah. Padahal sudah ada pan. ; uan maupun format yang diturunkan sebagai
::_ an dalam menyusun program, baik itu prog~ tahunan, semesteran, bulanan, mingguan
:::aupun harian.
Untuk mengatasi masalah ini penulis
=encoba mengambil tindakan melalui tehnik
::iskusi kelompok yang dintegrasi dengan teh-· Pair Check.
Pengertian diskusi kelompok menurut
osubroto (1996: 179) adalah: 'Suatu perca·, pan ilmiah oleh beberapa o~ang yang terga-· · g dalam suatu kelompok untuk saling ber:-~-c.ar pendapat ten tang sesuatu masalah atau
:; rsarna sama mencari pemecahan menda~a· an jawaban dan kebenaran atas suatu masc.ah' .
Dalam diskusi ini peserta kelompok di:e:i kesempatan seluas luasnya untuk meng~ an perbincangan ilmiah guna mengumpul.Q.:l pendapat, membuat kesimpulan atau pe::.·. sunan berbagai alternatif pemecahan atas
.:~su atu masalah. Metoda Diskusi merupakan
=e oda yang biasanya dipergunakan dalam

G

pelatihan orang dewasa, karena mereka dapat
berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan pemikiran, gagasan dalam kegiatan diskusi.
Keuntungan Metode Diskusi.
Metode diskusi melibatkan semua peserta secara langsung dalam proses pembelajaran.
a. Setiap peserta dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan/materi.
b. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan
mengembangkan cara berfikir dan sikap
ilmiah.
c. Dengan mempertahankan pendapat dalam
diskusi dapat meningkatkan kepercayaan
akan kemampuan diri dari peserta.
d. Menunjang pengembangan sikap sosial
dan demokratis peserta .
Menurut Kagen (1993) tehnik Pair Check
adalah: "Tehnik melatih suatu keterampilan
dalam bentuk secara berpasang pasangan.
Seorang peserta lain mengerjakan tugas sementara seorang yang lain menjadi pelatih. Demikian juga sebaliknya setelah bertukar peran" .
Untuk lebih mengoptimalkan basil dari
tindakan ini perlu diintegrasikan dengan metode paircheck. Dengan metode ini diharapkan
dapat menutupi kekurangan yang terjadi pada
saat diskusi. Pada saat diskusi biasanya ada
peserta yang tidak dapat mengemukakan pendapatnya, apalagi dalam kelompok yang jumlahnya besar dan waktu pelaksanaan diskusi
terbatas dan hanya didominasi oleh orang-orang
tertentu. Dalam metode paircheck pese1ia
duduk berpasangan dengan mempcrhatikan
situasi yang terjadi pada saat diskusi. Peserta
yang memiliki ketrampilan berbicara yang
tinggi dipasangkan dengan pe~erta yang agak di
bawah. Dengan dcmikian dapat te1:jadi komunikasi antara pasangan tersebut. Tehnik ini digunakan pada saat mengc1jakan tugas yaitu
menYusun program satuan layanan, sehingga
dengan demikian pasangan ini bisa saling melengkapi sesama mereka.
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METODE
Penelitian dilaksanakan c\alam 1iga siklus. Siklus I tanggal 4 Juli 2007, si.klus II
tanggal14 Juli 2007 dan siklus III tanggal 21
Juli 2007. Tempat Pelaksanaan Di SMA Negeri
1,2 dan 3 Gorontalo.
Penenlitian dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
1 Perencanaan tindakan
Membuat scenario tindakan, menyiapkan
format penilaian dan instru men berupa
lembar observasi
2 Tindakan
Pelaksanaan kegiatan diskusi integrasi pair
check yang diobservasi oleh teman sejawat
untuk bahan refleksi
3 Refleksi
Hasil observasi dibicarakan dalam dialog
antara peneliti dengan observer
4 Tindak lanjut
Hasil refleksi digunakan untuk menyusun
rencana perbaikan pada siklus berikutnya,
seterusnya sampai tujuan yang dirumuskan
tercapai.

HASIL PENELITIAN
Siklus 1
Indikator yang dinilai untuk melihat kemampuan guru dalam menyusun program satuan 1ayanan yaitu: menetapkan topik masalah,
menetapkan bidang bimbingan, menetapkan
jenis layanan, merumuskan tujuan layanan,
membuat uraian kegiatan layanan, menetapkan
metode, menetapkan pihak yang diikutsertakan
dalam layanan, membuat rencana pcnilaian.
Hasil rata rata yang diperoleh untuk
keseluruhan aspek adalah 57.64 % atau 10
orang guru memperlihatkan kemampuan sangat
baik dan baik, sedangkan 42.16 % atau 8 orang
guru memper1ihatkan kemampuan yang yang
kurang tepat dan tidak tepat. Hasil ini menggambarkan kemampuan guru dalam menyusun
program satuan layanan BK yaitu sudah mendapatkan basil tapi belum mencapai target yang
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ditetapkan. Olch kar~nanya pcrlu diupayakan
pcningkatannya melalui siklus kedua
Siklus 2
Berdasarkan pengamatan diperoleh basil
bahwa sudah ada peningkatan tapi masih sebagian guru belum mampu menyusun rencana
satuan layanan dengan baik dalam hal menetapkan topik masalah, menetapkan bidang bimbingan, menetapkan jenis layanan, merumuskan tujuan layanan, membuat uraian kegiatan
layanan, menetapkan metode, menetapkan pihak yang diikutsertakan dalam layanan dan
membuat rencana penilaian.
Hasil rata rata yang diperoleh untuk keseluruhan aspek adalah 69.44 % atau 12 orang
guru memperlihatkan kemampuan sangat baik
dan baik, sedangkan 30.56 % atau 6 orang guru
memperlihatkan kemampuan yang yang kurang
tepat dan tidak tepat. Hasil ini menggambarkan
tentang kemampuan guru dalam menyusun
program satuan layanan BK yaitu sudah mendapatkan basil tapi belum mencapai target yang
ditetapkan. Sesuai rencana hanya melalui dua
siklus, tapi karena belum mencapai target maka
diupayakan peningkatannya melalui siklus
ketiga.
Siklus 3
Berdasarkan pengamatan diperoleh basil
bahwa sudah ada pcningkatan tapi masih sebagian guru belum mampu rnenyusun rencana
satuan layanan dengan baik dalam hal menetapkan topik masalah, menetapkan bidang bimbingan, menetapkan jenis layanan, merumuskan tuj uan layanan, membuat uraian kegiatan
layanan, menetapkan metod·~, menetapkan pihak yang ciikutsertakan dalam layanan dan
mcmbuat rencana penilaian.
Hasil rata rata yang diperoleh untuk keseJuruhan aspek adalah 81.25 % atau 15 orang
guru memperlihatkan kemampuan sangat baik
dan baik, sedangkan 18.7'5 % atau 3 orang guru
mcmperlihatkan kemampuan yang yang kurang
tcpat dan tidak tepat. Hasil ini menggambarkan
tentang . kemampuan guru dalam menyusun
program satuan 1ayanan BK yaitu sudah seba-

Jurnal Penelitian dan Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, Maret 2011

hagian besar guru sudah mampu menyusun rencana program satuan layanan. Dengan demikian jelas pula bahwa peningkatan yang diharapkan sudah tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang yang telah ditetapkan, sehingga
idak perlu dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya.
Berikut ini table hasil penelitian dalam
iga siklus:

ASPEK YANG DINILAI
Menetapkan topik masalah
Menetapkan bidang bimbingan
Menetapkan jenis layanan
Merumuskan tujuan layanan
Membuat uraian kegiatan layanan
Menetapkan metode
Menetapkan pihak yang diikutkan dalam Iayanan
Membuat rencana penilaian

karena itu masih perlu diupayakan langkah lain
untuk membantu guru dalam membuat program
layanan maupun dalam keseluruhan kegiatan
Bimbingan Konseling disekolah.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Telah tercapai peningkatan kemampuan
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guru dalam menyusun program satuan
layanan dan satuan pendukung.
Penerapan metode diskusi kelompok yang
diintegrasi dengan metode pair check
dapat meningkatkan kemampuan guru BK
dalam menyusun program satuan layanan
dan satuan pendukung.
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Rata rata% ST dan T
Rata rata % KT dan TT
: · e erangan :
.':T
: Sangat Tepat
: Tepat
.' T
: Kurang Tepat
IT
: Tidak Tepat

Siklus I

2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian
di atas direkomendasikan hal hal sebagai berikut :
1. Guru BK sebagai pengelola kegiatan bimbingan diharapkan dapat merencanakan kegiatan dengan sebaik baiknya.
2. Dalam menyusun program baik bempa
program tahunan, semesteran, bulanan,
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mingguan ataupun harian kiranya dapat berdiskusi dengan ternan-ternan dalam satu se-

kolah maupun ternan dari sekolah lain.
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