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ABSTRAK 

 

Ermawan, Yan. 2013. Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan 
dan Konseling di SMA Negeri. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang.Dosen pembimbing I Dra. Sinta Saraswati, M. Pd., Kons. dan 
Pembimbing II Drs. Eko Nusantoro, M.Pd. 
 
Kata Kunci: guru bimbingan dan konseling SMA, pelaksanaan kunjungan rumah  
 

Kunjungan rumah perlu diselenggarakan sebagai wujud nyata pelaksanaan 
pelayanan bimbingan dan konseling. Fenomena yang sekarang banyak terkait 
dengan pelaksanaan kunjungan rumah, yaitu guru bimbingan dan konseling belum 
melaksanakan kegiatan kunjungan rumah sesuai standar prosedur 
operasional.Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 
se-Kabupaten Temanggung. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru bimbingan dan konseling di 
SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung sejumlah 19 orang dan sempel penelitian 
ini adalah seluruh guru bimbingan dan konseling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket serta wawancara dan observasi sebagai pendukung. 
Instrumen tersebut telah diujicobakan untuk digunakan dalampenelitian 
menggunakanvaliditas dengan rumus product momentdan realiabilitas instrumen 
dengan rumus alpha. Teknik analisis data yangdigunakan yaitu analisis deskriptif 
persentase. 

Hasil penelitian dari pelaksanaan kunjungan rumah oleh Guru Bimbingan 
dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil 
sebagai berikut; tahap perencanaan mempunyai persentase sebesar 73.58% 
(tinggi), tahap pelaksanaan sebesar 78.78% (tinggi), tahap evaluasi sebesar 
68.72% (tinggi), tahap analisis hasil evaluasi sebesar 66.84% (sedang), tahap 
tindak lanjut sebesar 69.12% (tinggi), dan tahap laporan sebesar 66.32% (sedang). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa secara umum pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 
konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2013/2014 
menunjukkan persentase sebesar 72.26% dengan kriteria tinggi.Saran yang dapat 
diberikan adalah (1) Bagi guru bimbingan dan konseling lebih meningkatkan 
kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan kegiatan kunjungan rumah 
sesuai dengan standar prosedur operasional. (2) Kepada kepala sekolah untuk 
dapat senantiasa mengevaluasi kinerja guru bimbingan dan konseling. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang peserta didik alami di sekolah seringkali tidak 

terelakkan, karena sumber-sumber bukan hanya berasal dari sekolah saja tetapi 

juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Untuk 

menghadapi persoalan atau permasalahan peserta didik maka diperlukan kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah (Prayitno, 1999:30). Kegiatan bimbingan dan 

konseling diwujudkan dalam bentuk pelayanan konseling  di sekolah yang  

merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan 

pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan 

karir agar terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan peserta didik 

mengalami kehidupan efektif sehari-hari terganggu.  

Sesuai dengan  Permendikbud No. 81A/VIII/2013 tentang Implementasi 

Kurikulum, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilaksanakan 

melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung. Jenis layanan bimbingan 

dan konseling yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan penguasaan kontens, layanan konseling perorangan, layanan 

bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan 

mediasi dan layanan advokasi. Sementara itu untuk mendukung terlaksananya 

berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling tersebut diperlukan sejumlah 



 
 

 
 

2

kegiatan pendukung, diantaranya aplikasi instrurmentasi, himpunan data, 

konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. 

Kegiatan pendukung  diperlukan untuk memperoleh berbagai data, keterangan dan 

informasi, terutama tentang peserta didik dan lingkungannya. 

Salah satu bentuk kegiatan pendukung layanan BK tersebut adalah 

kunjungan rumah atau “Home Visit”. Yusuf (1992: 237)  menyatakan bahwa 

perlu dilaksanakan  kunjungan rumah adalah sebagai berikut: 1) jika 

permasalahan siswa yang dihadapi ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga, 

2) keluarga sebagai salah satu sumber data yang dapat dipercaya tentang keadaan 

siswa, 3) dalam kegiatan bimbingan diperlukan kerjasama antara guru bimbingan 

dan konseling dengan guru mata pelajaran, 4) faktor situasi keluarga memegang 

peran penting terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. 

Sehubungan dengan itu Prayitno (2009: 324) menyatakan bahwa 

penanganan permasalaan siswa sering kali memerlukan pemahaman yang lebih 

jauh tentang suasana rumah atau keluarga. Untuk itu perlu dilakukan kunjungan 

rumah. Kunjungan rumah tidak perlu dilakukan untuk seluruh siswa, hanya untuk 

siswa yang permasalahannya menyangkut dengan kadar yang cukup kuat peranan 

rumah atau orang tua sajalah yang memerlukan kunjungan rumah. Winkel (2005: 

302), menyatakan bahwa kunjungan rumah bertujuan lebih mengenal lingkungan 

hidup siswa sehari-hari bila informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh 

melalui angket atau wawancara informasi. Jadi kunjungan rumah adalah kegiatan 

pendukung dari program layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan 

dengan jalan mengunjungi rumah atau tempat tinggal siswauntuk mencari atau 
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mengumpulkan data dari orang-orang terdekat siswa dalam rangka mengentaskan 

permasalahan siswa. 

Dalam penyelenggaraan kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling 

perlu mengadakan persiapan. Prayitno (1997:107) menjelaskan bahwa untuk 

kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling perlu mengadakan persiapan 

berupa : a) pembicaraan dengan siswa tentang rencana kunjungan rumah, b) 

rencana yang matang yang mencakup waktu kunjungan, dan isi kunjungan, serta 

c) pembeitahuan kepada orang tua yang akan dikunjungi. Senada dengan hal 

tersebut Winkel (2005: 303) mengatakan dalam melakukan kunjungan rumah guru 

bimbingan dan konseling haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) 

Mengadakan persiapan mental dan persiapan yang bersangkutan dengan 

kunjungan rumah seperti: surat tugas dan blangko tentang kunjungan rumah, yang 

akan diisi oleh guru bimbingan dan konseling, 2) Menghindari memberikan kesan 

seolah-olah diadakan pemeriksaan dan pengeledahan (dengan memperhatiakn 

masalah-masalah yang akan dihadapi dalam kunjungan rumah), 3)Harus ada 

kepastian sebelum kunjungan rumah bahwa kedatangan  petugas bimbingan akan 

disambut dengan baik. Kepastian ini dapat diperoleh dengan menanyai siswa 

bersangkutan tentang rencana kunjungan rumah, 4) Informasi yang di dapat  

dikumpulkan biasanya mencakup hal-hal: letak  rumah dan keadaan rumah, 

fasilitas belajar, kebiasaan belajar siswa dan suasana keluarga, dan 5) Sesudah 

kembali dari kunjungan rumah, petugas bimbingan menyusun laporan singkat 

tentang informasi yang diperoleh, dengan membedakan antara fakta serta data dan 

kesan pribadi yang merupakan interprestasi terhadap informasi. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang 

dialami siswa yang berkaitan dengan kondisi keluarga siswa perlu diadakan 

pelaksanaan kunjungan rumah  oleh guru bimbingan dan konseling  untuk melihat 

sendiri kondisi keluarga atau lingkungan rumah siswa. Kegiatan kunjungan rumah 

juga biasa dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk melakukan cek 

silang berkenaan dengan data mengenai siswa yang diperoleh melalui angket dan 

wawancara (Tohirin, 2007: 242). Pelayanan  bimbingan dan konseling di sekolah 

menempatkan pelaksanaan kunjungan rumah sebagai salah satu kegiatan  

pendukung yang memberikan kontribusi guna memahami dan mengentaskan 

permasalahan siswa. Artinya melalui pelaksanaan kunjungan rumah guru 

bimbingan dan konseling  dapat memberikan bantuan untuk memecahkan 

permasalahan siswa yang berkaitan dengan kondisi rumah dan lingkungan secara 

lebih tepat sehingga permasalahan siswa tersebut dapat terentaskan. 

Pada hakekatnya kegiatan kunjungan rumah adalah suatu usaha 

menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, harmonis antara pihak sekolah 

dan orang tua peserta didik. Dengan adannya kegiatan kunjungan rumah, maka 

tindakan pendidikan terhadap siswa akan memiliki arah yang sama antara 

pendidikan terhadap siswa yang ada di sekolah dengan kehidupan siswa sehari-

hari dirumah. Kegiatan kunjungan rumah akan memunculkan kerjasama antara 

pihak sekolah dalam hal ini guru bimbingan dan konseling dan orang tua 

siswadalam proses pendidikan. Selain itu, kunjungan rumah juga dapat dijadikan 

fasilitator untuk menjalin kerjasama yang baik dalam berbagai hal. 
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Fenomena yang sekarang banyak terkait dengan pelaksanaan kunjungan 

rumah, yaitu guru bimbingan dan konseling belum melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah sesuai aturan. Seharusnya pelaksanaan kunjungan rumah 

melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan meyusun laporan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Prof. DR DYP 

Sugiharto M. Pd., Kons., selaku Guru Besar Bimbingan dan Konseling 

Universitas Negeri Semarang (dalam http://www.suaramerdeka.com) yang 

menyebutkan bahwa selama ini, instrumen evaluasi dan kualitas bimbingan BK 

masih rendah dan menjadi kendala peningkatan moral siswa. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa kualitas kunjungan rumah juga masih rendah dikarenakan 

kunjungan rumah merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, kenyataannya 

berdasarkan hasil studi pendahuluan penelitidi SMA Negeri 3 Temanggung dan 

SMA Negeri 1 Pringsurat melalui wawancara dengan guru bimbingan dan 

konseling terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah menunjukkan; 1) 

kegiatan kunjungan rumah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari siswa dan 

orang tua siswa, 2) guru bimbingan dan konseling melakukan kunjungan rumah 

tanpa memberitahukan kedatangannya kepada orang tua peserta didik, dan3) guru 

bimbingan dan konseling tersebut juga tidak meminta kesediaan orang tua 

sebelum melakukan kunjungan rumah. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan 

dan Konseling di SMANegeri se-Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2013/ 

2014”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian secara umum adalah 

untuk mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.2.1 Untuk mengetahui perencanaan kegiatan kunjungan rumah. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui evaluasi kegiatan kunjungan rumah. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui tindak lanjut kegiatan kunjungan rumah. 

1.3.2.5 Untuk mengetahui penyusunan laporan kegiatan kunjungan rumah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan kajian bersama dan 

informasi baru mengenai pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam 

penyelenggaraan kunjungan rumah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru bimbingan dan konseling 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi 

guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan kegiatan kunjungan rumah 

sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. 

1.4.2.2 Bagi sekolah 

Bagi sekolah-sekolah yang bersangkutan, agar dipakai sebagai umpan 

balik (feed back) atas penelitian ini agar sekolah dapat melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 

konseling. 

1.4.2.3 Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan masukan bagi penulis 

kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penelitian ini merupakan suatu bentuk gambaran dari 

penyusunan skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam 
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memahami seluruh isi skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bagian awal, terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, sari, prakata, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar diagram, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

BAB 1 Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar sistematika skripsi. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka, menjelaskan penelitian terdahulu, teori yang 

melandasi tentang pelaksanaan kunjungan rumah. 

BAB 3 Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, variabel penelitian, 

populasi dan sampel, metode dan alat pengumpul data, penyusunan instrumen, 

validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB 5 Penutup, berisi simpulan dan saran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi dilakukan untuk mengkaji 

pustaka beberapa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, mupun laporan ilmiah yang 

relevan dengan topik penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya dan 

pemilihan teori yang tepat untuk landasan kerja penelitian. Pada bab ini peneliti 

akan menjelaskan konsep-konsep teoritis yang mendasari pelaksanaan penelitian, 

yang meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) pelaksanaan kegiatan kunjungan 

rumah di SMA. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung. Berikut dikutip beberapa 

hasil penelitian yang terkait dengan kunjungan rumah. 

8.4.1 Setiawan, Wawan Adi (2012) mengenai Studi Deskriptif Tentang 

Pelaksanaan Layanan Pendukung Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Menengah Atas Negeri (SMA N) Se-Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 

2011/ 2012. 

Hasil penelitian tentang pelaksanaan layanan pendukung bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Ngawi didapatkan hasil bahwa; 

pelaksanaan aplikasi instrumentasi masuk dalam kategori cukup baik (52%), 
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himpunan data masuk dalam kategori cukup baik (56%), konferensi kasus masuk 

dalam kategori kurang baik (29%), kunjungan rumah masuk dalam kategori cukup 

baik (44%), dan alih tangan kasus (51%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan layanan pendukung di SMA Negeri 

se-Kabupaten Ngawi terlaksana dengan cukup baik.   

8.4.2 Khotimah (2013) mengenai Pelaksanakan Kunjungan Rumah (Home 

Visit) di SMA Negeri se-Kabupaten Jombang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kemiripan pada proses 

pelaksanaan, yang membedakan hanya pada tahap persiapan.  Pada tahap 

pelaksanaan semua sekolah sama, setiap guru bimbingan dan konseling yang 

melaksanakan kunjungan telah memiliki keterampilan yang baik sehingga 

hubungan yang terjalin dengan orang tua juga baik, selain itu respon yang 

diberikan orang tua teradap kunjungan rumah ini juga baik karena konselor 

mampu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya kerumah dengan baik. 

Dalam tahap tindak lanjut, setiap guru bimbingan dan konseling memiliki cara 

yang berbeda-beda disesuaikan dengan permasalahan dari setiap siswa. Dalam hal 

pelaporan, konselor membuat laporan tertulis sebagi bentuk laporan kepada 

kepala sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kunjungan rumah di 

SMA Negeri se kabupaten Jombang belum sesuai dengan konsep bimbingan 

konseling mengenai pelaksanaan kunjungan rumah. 

8.4.3 Siska Manda Sari dkk., (2013) mengenai Hambatan yang Dialami 

Guru BK dalam Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah di SMP dan 

SMA Negeri Kota Payakumbuh. 

Penelitian ini didasari atas fakta dilapangan bahwa kegiatan kunjungan 

rumah tidak dilaksanakan karena disebabkan berbagai hambatan. Melalui 
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pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan 

konseling diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal. Kenyataan di 

sekolah, ada guru bimbingan dan konseling yang menghadapi kendala dalam 

pelaksanaan kunjungan rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih 

banyak guru bimbingan dan konseling mengalami hambatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil kunjungan rumah.  

8.4.4 Sahin, Fulya Yuksel (2009) mengenai The Evaluation of Counseling 

And Guidance Service Based On Teacher Views And Their Prediction 

Besed On Some Variable. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi konseling psikologis dan 

layanan bimbingan berdasarkan pandangan guru pendidikan dasar dan menengah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan pelayanan bimbingan dan 

konseling yang ditawarkan hanya 46% yang dimanfaatkan. Adapun daftar layanan 

bimbingan dan konseling yang paling banyak sampai yang paling sedikit 

digunakan oleh guru sebagai berikut: layanan konsultasi, konseling, pengumpulan 

informasi dan penilaian, orientasi, penempatan, penelitian dan evaluasi publik, 

hubungan keluarga dan follow up layanan. Selain itu adanya konselor sekolah 

adalah salah satu prediktor signifikan dalam mengevaluasi layanan bimbingan dan 

konseling oleh guru. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian tersebut 

pelayanan bimbingan dan konseling masih perlu ditingkatkan baik dari segi 

sumber daya maupun pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. 

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

kunjunga rumah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kunjungan rumah belum 

dapat dilaksanakan secara optimal serta terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. 
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Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah, penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi 

bahan evaluasi mengenai pelaksanaan kunjungan rumah. 

 

2.2 Kunjungan Rumah 

Bahasan mengenai kunjungan rumah akan akan dibagi menjadi beberapa 

pokok bahasan yaitu, pengertian kunjungan rumah, persiapan kunjungan rumah, 

tujuan kunjungan rumah, komponen kunjungan rumah, asas-asas kunjungan 

rumah, pendekatan dan teknik, satandar prosedur operasional yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

8.4.1 Pengertian Kunjungan Rumah 

Kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendektesi kondisi keluarga 

dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung 

jawab guru bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat 

digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan bimbingan dan konseling. Lebih 

dari itu, dengan kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling dapat 

mendorong partisipasi orang tua (dan anggota keluarga lainnya) untuk memenuhi 

kebutuhan anak atau individu yang dimaksud (Prayitno, 2004:2).   

Sementara itu Sukardi (2008: 91) menjelaskan pengertian kegiatan 

kunjungan rumah, yaitu “kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk 

memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya 

permasalahan peserta didik (klien/konseli) melalui kunjungan kerumahnya”. 
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Selain itu, kunjungan rumah juga perlu dilakukan untuk melakukan cek silang 

berkenaan dengan data yang diperoleh melalui angket dan wawancara (Tohirin, 

2007: 242). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

kunjungan rumah adalah layananpendukung bimbingan konseling yang 

diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan yangsedangsiswa hadapidengan cara melakukan kunjungan ke 

rumahnya. 

8.4.2 Tujuan Kunjungan Rumah 

Seperti halnya layanan bimbingan dan konseling lainnya, kunjungan 

rumah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Prayitno (2004: 3) tujuan 

kunjungan rumah adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 
Tujuan umum kunjungan rumah adalah diperolehnya data yang 
lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah klien serta 
digalangkannya komitmen orang tua dan anggota keluarga 
lainnya dalam rangka penanggulangan masalah klien. Dengan 
data yang lebih lengkap dan komitmen itu penanganan masalah 
klien khususnya dan penyelenggaraan pelayanan konseling pada 
umumnya akan lebih efektif dan efisien. 

b. Tujuan Khusus 
Ditinjau dari fungsi-fungsi pelayanan konseling, kegiatan 
kunjungan rumah terfokus kepada lebih dipahaminya kondisi 
klien, khususnya yang terkait dengan kondisi rumah dan 
keluarganya (fungsi pemahaman). Dengan data yang lebih 
lengkap, mendalam dan akurat ini upaya pengentasan masalah 
klien akan dapat lebih intensif. Komitmen dari orang tua dan 
anggota keluarga lainnya akan lebih mengefektifkan dan 
mengefesienkan pelayanan terhadap klien (fungsi pengentasan). 

 

Winkel (2005: 302) mengemukakan bahwa tujuan kunjungan rumah ialah 

untuk lebih mengenal lingkungan hidup siswa sehari-hari, bila informasi yang 
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dibutuhkan tidak dapat diperoleh melalui angket atau wawancara informasi. 

Sementara dalam bukunya, Sukardi (2008: 91) menyebutkan kunjungan rumah 

mempunyai dua tujuan, yaitu pertama untuk memperoleh berbagai keterangan 

(data) yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa 

(konseli) dan kedua untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. 

Data atau keterangan yang ingin diperoleh dari kunjungan rumah meliputi 

: kondisi rumah tangga dan orang tua, fasilitas belajar yang ada dirumah, 

hubungan antaranggota keluarga, sikap dan kebiasaaan anak (siswa) dirumah, 

berbagai pendapat orang tua dan anggota keluarga lainnya terhadap anak (siswa), 

serta komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam perkembangan 

anak dan pengentasan masalah anak (Sukardi, 2008: 91). 

Sejalan dengan pendapat diatas, Prayitno (2004: 324) menyebutkan 

setidak-tidaknya kegiatan kunjungan rumah memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 

1) memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang 

bersangkut paut dengan keadaan rumah/orang tua, 

2) menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, 

3) membangun komitmen orang tua terhadap penanganan masalah anaknya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kunjungan 

rumah adalah untuk memperoleh data yang terkait dengan permasalahan siswa, 

lebih mengenal lingkungan hidup siswa, serta menyampaikan kepada orang tua 

siswa tentang permasalahan anaknya. Data atau keterangan yang ingin diperoleh 

dari kunjungan rumah adalah keadaan rumah, fasilitas belajar, kondisi keluarga, 

sikap dan kebiasaaan anak (siswa) dirumah, berbagai pendapat orang tua dan 



 
 

 
 

15

anggota keluarga, serta komitmen keluarga dalam perkembangan anak dan 

pengentasan masalah anak. 

8.4.3 Manfaat Kunjungan Rumah 

Kegiatan kunjungan rumah atau home visit mengandung berbagai manfaat 

yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sekolah. 

Yaqien (2008: 48) menjelaskan beberapa manfaat dari kunjungan rumah antara 

lain : 

1. Munculnya kesamaan visi orangtuapeserta didik terhadap 
sekolah 

2. Adanya dukungan orangtua peserta didik terhadap program 
sekolah 

3. Adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam 
menyelesaikan masalah-masalah peserta didik di sekolah 

4. Munculnya partisipasi orang tua peserta didik terhadap sekolah 
5. Munculnya rasa ikut memiliki dalam menyukseskan program 

pendidikan 
6. Melancarkan program-program sekolah, baik sekarang maupun 

yang akan datang 
 

Saniroy dalam (Yaqien, 2008: 49) menyebutkan beberapa manfaat 

diadakannya kunjungan rumah diantaranya : 1) mengenal peserta didik serta 

lingkungan dimana dia tinggal, 2) masalah yang menyangkut anak maupun 

kehidupan di kelas/ sekolah dapat didiskusikan lagi, 3) “memotret” kehidupan 

sebenarnya peserta didik, 4) hasil dari kunjungan rumah tersebut akan 

memunculkan referensi baru tentang latar belakang keluarga yang lebih kongkrit 

bagi pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap peserta didik, dan 5) 

dari hubungan-hubungan yang mungkin singkat, tetapi tersistem tersebut, akan 

memunculkan rasa saling percaya yang timbul dengan sendirinya.  
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Sementara itu menurutTriwulandari (dalam 

http://edukasi.kompasiana.com), manfaat yang dapat dipetik dari program 

kunjungan rumah antara lain : 

a. Guru dapat menjalin koordinasi dengan orangtua siswa mengenai 
masalah yang dihadapi siswa 

b. Guru dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan yang 
dihadapi siswa 

c. Orang tua siswa pada umumnya lebih memberi perhatian kepada 
siswa daripada sebelum ada kunjungan rumah 

d. Apabila kunjungan rumah dilakukan guru dengan  siswa lain 
maka terjadi proses penanaman jiwa sosial bagi teman yang 
melakukan kunjungan rumah itu 

e. Guru mendapat masukan dari orangtua siswa tentang kegiatan 
belajar mengajar 

f. Siswa lebih termotivasi untuk kegiatan belajar dan mengajar 
g. Sekolah akan mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat  

karena guru-gurunya sangat peduli pada siswa. 
 

Manfaat lain yang didapat dari kunjungan rumah ini antara lain siswa 

merasa diperhatikan, dan secara tidak langsung bisa menimbulkan keterikatan 

emosional. Keterikatan emosi antara guru dan siswa ini akan sangat membantu 

dalam proses pendampingan siswa tersebut (Kuswandari, dalam 

http://www.suaramerdeka.com). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

kunjungan rumah adalah sebagai berikut: 1) memunculkan kesamaan visi orang 

tua peserta didik terhadap sekolah, 2) kerjasama antara sekolah dan orang tua 

dalam menyelesaikan masalah-masalah peserta didik di sekolah, 3) memunculkan 

rasa saling percaya antara guru bimbingan dan konseling dengan orang tua peserta 

didik akibat dari hubungan singkat dan tersistem dari kunjungan rumah, 4) 

mendapat masukan dari orangtua siswa tentang kegiatan belajar mengajar, 5) 

penilaian yang bagus dari masyarakat  karena guru-gurunya sangat peduli pada 
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siswa, dan 6) keterkaitan emosi antara guru bimbingan dan konseling dengan 

siswa. 

8.4.4 Komponen Kunjungan Rumah 

Kegiatan kunjungan rumah melibatkan tiga komponen pokok dalam 

pelaksanaannya, yaitu kasus yang ditangani, keluarga yang dikunjungi dan guru 

bimbingan dan konseling (konselor). 

1) Kasus 

Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang didalamnya 

tersangkut paut seseorang (atau lebih) klien dan keluarga. Kasus ini terlebih 

dahulu dianalisis, dipahami, disikapi, dilaksanakan suatu perlakuan awal tertentu, 

untuk selanjutnya diberikan pelayanan konseling yang memadai. Dalam hal ini 

perlakuan awal terhadap kasus adalah pelaksanaan kunjungan rumah. Hasil 

kunjungan rumah digunakan dalam pelayanan konseling. Dalam proses yang 

berbeda pelaksanaan kunjungan rumah dapat merupakan bagian langsung atau 

tindak lanjut dari layanan konseling terdahulu terhadap kasus yang dimaksud. 

Gambar 2.1 
Hubungan Kegiatan Pendukung Kunjungan Rumah 

     

  

  

 

  

 

Prayitno, (2004: 5) 
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2) Keluarga 

Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi yang 

menyangkut; (1) Orang tua atau wali; (2) Anggota keluarga yang lain; (3) Orang-

orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang dimaksud; (4) Kondisi fisik 

rumah, isinya dan lingkungan; (5) Kondisi ekonomi dan hubungan sosio-

emosional yang terjadi dalam keluarga. 

Semua hal yang berkaitan langsung dengan keluarga di atas dicermati 

dalam hubungannya dengan diri dan permasalahan siswa. Dalam kaitan ini, 

keterkaitan kondisi-kondisi tersebut secara langsung diperkuat oleh komitmen 

seluruh komponen keluarga itu demi kepentingan klien. 

3) Konselor 

Konselor dalam hal ini adalah perencana, pelaksana dan sekaligus 

pengguna hasil-hasil kunjungan rumah. Seluruh kegiatan itu dikaitkan langsung 

dengan layanan dan kegiatan pendukung konseling lainnya (Prayitno, 2004: 4). 

8.4.5 Asas-asas Kunjungan Rumah 

Sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengentaskan permasalahan yang 

dialami oleh siswa, maka asas-asas kunci dalam bimbingan dan konseling begitu 

mendominasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendukung ini. Asas-asas yang 

dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan dan keterpaduan 

(Prayitno, 2004: 6).  

Asas kerahasiaan adalah dimana kasus yang dibahas tidak akan menyebar 

kepada orang lain yang tidak bersangkutan. Kedua asas yang lainnya yakni asas 

keterbukaan dan kesukarelaan adalah bentuk implikasi dari terlaksananya asas 
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kerahasiaan, dengan siswa merasa kerahasiaan dari masalahnya terjamin maka 

dengan sendirinya siswa akan sukarela menceritakan segala masalahnya, dan 

dengan perasaan tanpa paksaan tersebut siswa akan senantiasa terbuka dalam 

pengungkapan masalahnya. Sedangkan asas keterpaduan, yaitu keterpaduan antara 

kunjungan rumah dengan berbagai aspek pelayanan konseling terhadap siswa, 

perlu mendapat perhatian. 

8.4.6 Pendekatan dan Teknik Kunjungan Rumah 

Dalam kunjungan rumah terdapat beberapa pendekatan dan teknik yaitu, 

format lapangan dan politik, materi, peran klien, kegiatan, undangan terhadap 

keluarga, waktu dan tempat. Beberapa pendekatan dan teknik akan dijelaskan 

sebagai berikut; 

1) Format Lapangan dan “Politik” 

Ketika melaksanakan layanan kunjungan rumah sebenarnya guru 

bimbingan dan konseling (konselor) memasuki permasalahan klien yang 

menjangkau kehidupan keluarga klien. Dengan jangkauan yang lebih luas 

diharapkan penanganan permasalahan siswa semakin komprehensif dan intensif.  

Disamping itu, strategi “politik” pun dilaksanakan, yaitu dengan 

menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam keluarga. Peran positif pihak-pihak 

terkait itu dibangkitkan menuju penuntasan pengentasan masalah klien serta 

optimalisasi pengembangan potensi-potensinya. 

2) Materi 

Saat merencanakan kegiatan kunjungan rumah guru bimbingan dan 

konseling (konselor) harus mempersiapkan berbagai informasi umum dan data 
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tentang siswa yang layak diketahui oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya, 

dengan catatan; (1) tidak melanggar asas kerahasiaan siswa; (2) semata-mata 

untuk pendalaman masalah siswa dan penuntasan penanganannya; (3) tidak 

merugikan siswa dalam kaitannya dengan kedudukan dan hubungan kekeluargaan 

dalam keluarga itu, hubungan sosio-emosional, pemberian kesempatan dan 

fasilitas, serta keterkaitan kerja (Prayitno, 2004: 7).  

Data atau keterangan yang hendak diperoleh serta komitmen keluarga 

yang hendak dibina melalui kunjungan rumah dapat menyangkut seluruh bidang 

bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir 

(Prayitno, 1997: 107). Secara khusus guru bimbingan dan konseling dapat 

menekankan aspek-aspek tertentu dari keseluruh bidang tersebut, sesuai dengan 

titik berat permasalahan siswa yang bersangkutan. 

Materi yang dibicarakan dan dijangkau meliputi lima tahapan, yaitu 

dianalisis, dipahami, disikapi, dilaksanakan suatu perlakuan awal tertentu, untuk 

selanjutnya diberikan pelayanan konseling yang memadai. Keseluruhan materi 

tersebut dirangkai secara sistematis, baik dalam penggaliannya bersama anggota 

keluarga yang dikunjungi maupun dalam penyusunan hasil kunjungan rumah 

nantinya. 

3) Peran Klien 

Keikutsertaaan siswa dalam kegiatan kunjungan rumah pertama-tama 

melalui persetujuaannya terhadap diselenggarakannya kunjungan rumah tersebut 

(Prayitno, 2004: 8). Guru bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan 

dengan matang apakah siswa akan dilibatkan dalam pembicaraan antar guru 
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bimbingan dan konseling dengan anggota keluarga yang dikunjungi. Keterbukaan, 

objektivitas, kenyamanan suasana, kelancaran kegiatan, serta dampak, positif bagi 

siswa dan keluarganya, menjadi kriteria keterlibatan siswa. 

4) Kegiatan 

Dalam rangka kunjungan rumah, guru bimbingan dan konseling 

melakukan wawancara dengan anggota keluarga siswa yang memahami 

permasalahan siswa. Pengamatan berbagai objek dalam keluarga dan lingkungan 

sekitar dapat dilakukan atas seizin pemiliknya. Guru bimbingan dan konseling 

tidak diperkenankan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki keluarga siswa, 

kecuali keluarga siswa tersebut menginginkannya. 

Dalam membahas permasalahan yang dialami oleh siswa guru bimbingan 

dan konseling dapat menggunakan format kelompok dengan mengikutsertakan 

sejumlah anggota keluarga. “Konseling keluarga” merupakan bentuk khusus 

kegiatan dalam kunjungan rumah (Prayitno, 2004: 9). 

5) Undangan terhadap Keluarga 

Kegiatan kunjungan rumah tidak semata-mata dilaksanakan dirumah siswa 

yang bersangkutan melainkan dapat diganti dengan undangan terhadap anggota 

keluarga. Dalam keadaan tertentu, kunjungan rumah dapat diganti dengan 

pemanggilan orang tua ke sekolah (Prayitno, 1997: 108). Pelaksanaan undangan 

ini (bukan pemanggilan melainkan undangan) sama dengan ketentuan kunjungan 

rumah, yakni dilakukan atas seijin siswa, guru bimbingan dan konseling 

mempersiapkan data dan materi pembicaraan serta siswa ikut berperan dalam 

kegiatan ini.  
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6) Waktu dan Tempat 

Perkembangan proses pelayanan terhadap siswa akan sangat berpengaruh 

terhadap waktu pelaksanan kunjungan rumah baik kapan maupun berapa lama 

kunjungan rumah itu dilaksanakan. Kunjungan rumah dapat dilakukan pada awal 

(atau bahkan sebelum pelayanan), sewaktu pelayanan diselenggarakan, atau 

kunjungan rumah sebagai tindak lanjut layanan tertentu (Prayitno, 2004: 10). 

Tempat pertemuan untuk kegiatan kunjungan rumah yang paling jelas 

adalah di rumah keluarga siswa yang bersangkutan. Akan tetapi apabila pihak 

keluarga menginginkan pertemuan tidak dirumah dapat dilaksanakan ditempat 

lain sesuai dengan kesepakatan guru bimbingan dan konseling dengan keluarga 

terkait. Dimanapun pertemuan itu diselenggarakan, asas kerahasiaan harus tetap 

dijaga dalam pelaksanaan kunjungan rumah tersebut. 

7) Evaluasi 

Kegiatan kunjungan rumah dinilai atas proses dan hasil-hasilnya. Guru 

bimbingan dan konseling haruslah memperhatikan kelancaran penyelenggaraan 

kunjungan rumah, sejak dari perencanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan. 

Partisipasi aktif para anggota keluarga perlu dioptimalkan serta penilaian terhadap 

unsur-unsur proses dilakukan terus-menerus selama berlangsungnya kunjungan 

rumah. 

Penilaian terhadap hasil kunjungan rumah diorientasikan pada 

kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh, serta kegunaan data tersebut 

dalam pelayanan terhadap siswa (Prayitno, 2004: 11). Apabila data yang 
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dibutuhkan dirasa belum lengkap oleh guru bimbingan dan konseling, maka bisa 

dilaksanakan kembali kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan. 

Gambar 2.2 
Proses Kunjungan Rumah 

 

 

 

 

 

 

Prayitno (2004: 12) 

8.4.7 Persiapan Kunjungan Rumah 

Untuk melaksanakan kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling 

perlu mengadakan persiapan berupa; (1) pembicaraan dengan siswa yang 

bersangkutan mengenai rencana kunjungan rumah, (2) waktu kunjungan dan isi 

pembicaraan kunjungan, (3) pemberitahuan kepada orang tua siswa yang akan 

dikunjungi dengan seizin kepala sekolah (Prayitno, 1997: 107).  Isi kunjungan 

rumah mengenai apa saja yang hendak dibicarakan dengan orang tua dan anggota 

keluarga lainnya, yaitu; apa yang hendak diobservasi, dan komitmen apa yang 

hendak dimintakan dari orang tua (Sukardi, 2007: 84). Dalam tahap persiapan 

kunjungan rumah perlu diusahakan agar pada akhirnya siswa menyetujui rencana 

kunjungan rumah tersebut hal ini terkait dengan asas kerahasiaan. 
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8.4.8 Standar Prosedur Operasional Kunjungan Rumah 

Pelaksanaan program satuan kegiatan yaitu kegiatan layanan dan kegiatan 

pendukung merupakan ujung tombak kegiatan bimbingan dan konseling secara 

keseluruhan. Depdiknas (2008: 18) menjelaskan tahap-tahap yang perlu di tempuh 

adalah : 

a. Tahap perencanaan, program satuan layanan dan kegiatan 
pendukung direncanakan secara tertulis dengan memuat sasaran, 
tujuan, materi, metode, waktu, tempat dan rencana penilaian. 

b. Tahap pelaksanaan, program tertulis satuan kegiatan (layanan 
atau pendukung) dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. 

c. Tahap penilaian, hasil kegiatan diukur dengan nilai. 
d. Tahap analisis hasil, hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui 

aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 
e. Tahap tindak lanjut, hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan 

hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, melalui layanan dan 
atau kegiatan pendukung yang relevan. 

 

Senada dengan pendapat diatas, Prayitno (2004: 13-15) menjelaskan 

operasional kegiatan kunjungan rumah meliputi: 

1. Perencanaan 
a. Menetapkan kasus (dan klien yang mengalaminya) yang 

memerlukan kunjungan rumah 
b. Meyakinkan klien tentang pentingnya kunjungan rumah 
c. Menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu 

dikomunikasikan kepada keluarga 
d. Menetapkan materi kunjungan rumah (data yang perlu 

diungkapkan dan peranan masing-masing anggota keluarga 
yang akan ditemui) 

e. Menyiapkan kelengkapan administrasi 
2. Pelaksanaan 

a. Mengkomunikasikan (rencana) kegiatan kunjungan rumah 
kepada pihak-pihak terkait 

b. Melakukan kunjungan rumah: 
1) bertemu dengan orang tua/wali/anggota keluarga lain 
2) membahas permasalahan klien 
3) melengkapi data 
4) mengembangkan komitmen orang tua/wali/anggota 

keluarga lain 
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5) menyelenggarakan “konseling keluarga” (jika diperlukan 
dan dimungkinkan) 

6) merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan 
3. Evaluasi 

a. Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah 
b. Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan 

rumah, serta komitmen orang tua/wali/anggota keluarga lain 
c. Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah dalam 

pengentasan masalah klien 
4. Analisis hasil evaluasi 

Analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan 
rumah terhadap penanganan kasus, khususnya pengentasan 
masalah klien. 

5. Tindak lanjut 
a. Mempertimbangkan apakah diperlukan kunjungan rumah 

ulangan atau lanjutan 
b. Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan 

menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap 
atau akurat. 

6. Laporan 
a. Menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah 
b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 
c. Mendokumentasikan laporan 

 

Sebagaimana kegiatan-kegiatan bimbingan yang lain, pelaksanaan 

kegiatan kunjungan juga menempuh tahap-tahap kegiatan seperti: perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan (Tohirin, 

2007: 249). Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah dijelaskan lebih 

lanjut sebagai berikut: 

Pertama, tahap perencanaan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap 

perencanaan adalah: (a) menetapkan kasus dan siswa yang memerlukan 

kunjungan rumah, (b) meyakinkan siswa tentang pentingnya kunjungan rumah, (c) 

menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan dengan 

keluarga, (d) menetapkan materi kunjungan rumah atau data yang perlu diungkap 
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dan peranan masing-masing anggota keluarga yang akan ditemui, dan  (e) 

menyiapkan kelengkapan administrasi. 

Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan 

adalah: (a) mengkomunikasikan rencana kegiatan kunjungan rumah kepada pihak 

yang terkait, (b) melakukan kunjungan rumah dengan melakukan kegiatan-

kegiatan; (1) bertemu orang tua atau wali siswa atau anggota keluarga lainnya, (2) 

membahas permasalahan siswa, (3) melengkapi data, (4) mengembangkan 

komitmen orang tua atau wali atau anggota keluarga lainnya, (5) 

menyelenggarakan konseling keluarga apabila memungkinkan, (6) merekam dan 

menyimpulkan hasil kegiatan. 

Ketiga, tahap evaluasi. Hal-hal yang dievaluasi meliputi: (a) proses 

pelaksanaan kunjungan rumah, (b) kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan 

rumah serta komitmen keluarga, dan (c) penggunaan data hasil kunjungan rumah 

untuk mengentaskan masalah siswa. 

Keempat,  tahap analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah melakukan analisis terhadap efektivitas penggunaan hasil 

kunjungan rumah terhadap pemecahan kasus siswa. 

Kelima, tahap tindak lanjut. Pada tahap tindak lanjut hal-hal yang 

dilakukan adalah: (a) mempertimbangkan apakah perlu dilakukan kunjungan 

rumah ulang atau lanjutan, dan (b) mempertimbangkan tindak lanjut layanan 

dengan menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat. 

Keenam, tahap menyusun laporan. Pada tahap ini, guru bimbingan dan 

konseling melukakan kegiatan: (a) menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah, 
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(b) menyampaikan laporan kunjungan rumah kepada  berbagai pihak yang terkait, 

dan (c) mendokumentasikan laporan kunjungan rumah. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai prosedur operasional 

kegiatan kunjungan rumah secara garis besar dapat disimpulkan bahwa prosedur 

opeasional kegiatan kunjungan rumah meliputi beberapa tahap, yaitu: (1) Tahap 

perencanaan meliputi; (a) Menetapkan permasalahan siswa yang memerlukan 

kunjungan rumah, (b) Memberikan pemahaman terhadap siswa mengenai 

pentingnya kunjungan rumah, (c) Menyiapkan data dan informasi yang akan 

dikomunikasikan dengan pihak keluarga, (d) Menetapkan mengenai data yang 

akan diungkap dan peranan anggota keluarga yang akan ditemui, dan (e) 

Menyiapkan kelengkapan administrasi kunjungan rumah. (2) Tahap pelaksanaan 

meliputi; (a) Memberitahukan rencana kunjungan rumah kepada pihak yang 

terkait, dan (b) Melakukan kegiatan kunjungan rumah. (3) Tahap evaluasi 

meliputi; (a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah, (b) 

Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah, serta 

komitmen orang tua atau anggota keluarga siswa, dan (c) Mengevaluasi 

penggunaan data hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah siswa. (4) 

Analisis hasil evaluasi, yaitu analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil 

kunjungan rumah terhadap penanganan kasus, khususnya pengentasan masalah 

klien. (5) Tahap tindak lanjut meliputi; (a) Mempertimbangkan perlunya 

dilakukan kegiatan kunjungan rumah ulang atau lanjutan, dan (b) 

Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap atau akurat. (6) Tahap menyusun laporan 



 
 

 
 

28

meliputi; (a) Menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah, (b) Menyampaikan 

laporan kepada pihak terkait, dan (c) Mendokumentasikan laporan kunjungan 

rumah. 

8.4.9 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak lepas dari 

kendala serta hambatan-hambatan tanpa terkecuali kegiatan kunjungan rumah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Winkel (1991: 134) bahwa: 

“hambatan dan kesulitan guru pembimbing dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tersebut 
dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu: konselor sendiri, kepala 
sekolah, staf guru pelajaran, siswa, orang tua, suasana sekolah dan 
keadaan dunia pendidikan”. 

 
Lebih lanjut, pendapat dari Winkel diatas dijabarkan sebagai berikut: (1) 

Banyak tamatan program studi bimbingan dan konseling pada strata S1 masih 

berumur muda pada saat terjun kelapangan. Kepribadian belum terbentuk 

sepenuhnya, sehingga konselor menjadi ragu-ragu dalam melaksanakan konseling. 

(2) Tantangan yang dihadapi oleh konselor adalah mengkomunikasikan kepada 

kepala sekolah tentang bimbingan dan konseling, bukan pertama-tama melalui 

teoritis, melainkan melalui pelayanan yang memuaskan kepada siswa. (3) Masih 

banyak staf guru yang melontarkan kritik negatif tehadap konselor sekolah yang 

bersumber kepada rasa iri dengan konselor (4) Pada kalangan siswa sendiri, 

tanggapannya beragam dari tanggapan yang positif, kurang peduli, bahkan ada 

yang terang-terangan menolak. Hambatan-hambatan yang biasa dihadapi oleh 

konselor sekolah adalah siswa tidak memahami hakekat pelayanan bimbingan dan 

konseling, siswa memandang konselor sebagai satpam sekolah, siswa enggan 
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menghadapi konselor karena mengira akan dimarahi, dan lain sebagainya. (5) 

Banyak oarng tua yang merasa senang dengan hadirnya seorang konselor di 

sekolah, yang dapat membantu anaknya menjadi lebih dewasa dan menjadi 

seorang mediator antara harapan orang tua dan harapan anaknya. Orang tua 

seperti ini biasanya memiliki pendidikan yang tinggi. Namun ada juga orang tua 

yang memiliki harapan yang tidak realistik, misalnya supaya anak tidak 

memberontak. (6) Suasana sekolah yang kurang  disiplin, pengaturan nilai 

menurut situasi dan kondisi, kebiasaan siswa untuk mencontek dan mencari 

lubang-lubang untuk menutupi kesalahannya itu bisa mempersulit pekerjaan 

seorang guru bimbingan dan konseling. 

Jadi, pihak-pihak terkait yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru 

bimbingan dan konseling, guru pelajaran dapat mempengarui keberhasilan 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu dibutuhkan kerja sama 

siswa dan orang tua siswa. Suasana sekolah dan keadaan dunia pendidikan yang 

kondusif juga membantu terlaksananya layanan bimbingan dan konseling yang 

efektif. Pendapat yang lebih rinci dikemukakan oleh Prayitno (1998:185) 

menyatakan “yang mempengaruhi keberhasilan terlaksananya layanan bimbingan 

dan konseling adalah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: tenaga, sarana 

dan prasarana, waktu, kerjasama, suasana profesional dan dana”. Oleh sebab itu, 

dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, apabila hal tersebut dapat 

terwujud maka pelaksanaan program bimbingan dan konseling akan berjalan 

dengan baik.  
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Sementara itu Triwulandari (dalam http://edukasi.kompasiana.com) 

menyebutkan hal-hal yang bisa menghalangi terwujudnya kegiatan kunjungan 

rumah adalah : 

a. Guru tidak mempunyai alat transportasi 
b. Guru tidak mempunyai waktu karena banyaknya pekerjaan guru 
c. Tempat tinggal siswa jauh dari sekolah 
d. Guru tidak mempunyai dana pribadi 
e. Rekan sejawat tidak memberi dukungan 
f. Guru tidak berkemauan keras melaksanakan program kunjungan 

rumah guru beranggapan bahwa seluruh siswanya dalam keadaan 
baik-baik  saja. 

 

Hasil penelitian Siska Manda Sari,. dkk (2013: 61) yang berjudul 

Hambatan yang Dialami Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Kunjungan Rumah di SMP dan SMA Negeri Kota Payakumbuh 

menemukan bahwa masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

kunjungan rumah. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya 66,8% guru 

bimbingan dan konseling di SMA mengalami hambatan dalam menetapkan materi 

kunjungan rumah, 68,2% guru bimbingan dan konseling di SMA mengalami 

hambatan dalam mengkomunikasikan kegiatan kunjungan rumah kepada pihak-

pihak terkait, dan 75,1% guru bimbingan dan konseling di SMA mengalami 

hambatan dalam menganalisis hasil kunjungan rumah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang 

dialami guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan kunjungan rumah 

tidak hanya berasal dari dalam diri guru bimbingan dan konseling 

(internal)melainkan juga berasal dari luar (eksternal). Adapun hambatan secara 

internal seperti halnya guru bimbingan dan konseling tidak berkemauan keras 
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untuk melaksanakan program kunjungan rumah serta secara teknis guru 

bimbingan dan konseling belum menguasai prosedur kunjungan rumah. 

Sedangkan hambatan secara eksternal seperti halnya jarak rumah peserta didik 

yang jauh serta tidak adanya dukungan dari rekan sejawat. Jadi, dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling diperlukan dukungan banyak 

pihak agar menjadi lancar. Perlu kerja sama antara pengelola sekolah, kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan wali kelas, dan guru bimbingan dan 

konseling sebagai petugas utama pelaksana program bimbingan dan konseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah pada dasarnya merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian 

berfungsi untuk mencari kejelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang 

dihadapi serta memberi alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk 

pemecahan masalah. Penelitian selalu berpedoman pada tata cara atau metode 

yang relevan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, variabel 

penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat 

pengumpul data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang dilakukan dengan cara 

yang sistematis dan mengikuti aturan-aturan metodologi. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Singarimbun (2006: 4), 

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap 

fenomena sosial tertentu. 

Berdasarkan metodenya, maka penelitian yang digunakan peneliti yaitu 

jenis penelitian survei. Arikunto (2006: 54) menjelaskan survei adalah suatu 
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bentuk teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel 

berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan, suatu cara mengumpulkan data 

dengan individu-individu dalam suatu sampel. Senada dengan hal tersebut, 

Singarimbun (2006: 3) berpendapat bahwa survai adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. Pada umunya yang merupakan unit analisa dalam 

penelitian survai adalah individu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian survai 

adalah penelitian dalam suatu populasi dan mengambil sampel tersebut untuk 

mengumpulkan informasi dan data-data individu menggunakan kuesioner atau 

angket. Penelitian ini yaitu survai tentang Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh 

Guru Bimbimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 117). Populasi 

bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti 

tersebut. Dengan demikian populasi dapat dikatakan objek yang diteliti, wilayah 
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yang akan diteliti dan sekaligus sebagai wilayah berlakunya kesimpulan 

penelitian, dan kumpulan subjek/ obyek yang memiliki karakteristik/ciri yang 

diperlukan sebagai sumber data penelitian. 

Adapun populasi penelitan ini adalah seluruh guru bimbingan dan 

konseling SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung yang tersebar dienam sekolah 

diantaranya sebagai berikut:  

Tabel 3.1 
Daftar Jumlah Guru BK Berdasarkan Sekolah 

No Nama Sekolah Jumlah 

1 SMA Negeri 1 Temanggung 5 

2 SMA Negeri 2 Temanggung 2 

3 SMA Negeri 3 Temanggung 3 

4 SMA Negeri 1 Pringsurat 3 

5 SMA Negeri 1 Parakan 4 

6 SMA Negeri 1 Candiroto 2 

Total 19 

  

Menurut Arikunto (2006: 134) apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih.  

3.2.2 Sampel 

Arikunto (2006: 131) mengemukakan sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008: 81). Dari uraian yang telah 

dikemukakan mengenai pengertian sampel, maka dapat disimpulkan bahwa 
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sampel adalah sebagian dari jumlah keseluruhan yang akan dijadikan penelitian. 

Dalam pemilihan sampel penelitian ini, digunakan teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010: 124).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Memahami variabel dan kemampuan menganalisis data atau 

mengidentivikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil (sub variabel) 

merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Oleh karena pentingnya memahami 

variabel penelitian, dalam membahas variabel penelitian akan dijelaskan tentang; 

1) Identifikasi variabel, dan 2) Definisi operasional variabel. 

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Selain itu variabel merupakan konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel dalam penelitian ini dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek amatan penelitian dan 

sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau yang akan diteliti. Penelitian 

ini menggunakan satu variabel yaitu pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa 

yang diamati dan diukur tentang variabel itu. Definisi operasional variabel pada 

penelitian ini adalah pelaksanaan kunjungan rumah. Pelaksanaan kunjungan 
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meliputi beberapa tahapan yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi, 

(4) Analisis hasil evaluasi, (5) tindak lanjut, dan (6) menyusun laporan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standard untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Penyelenggaraan pengumpulan data 

bermaksud mengumpulkan seluruh data dan keterangan yang relevan dengan 

keperluan atau tujuan penelitian. Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah angket (kuesioner), wawancara, dan observasi. Berikut akan dipaparkan 

penjelasan tentang: 1) angket, 2) wawancara, 3) observasi, dan 4) prosedur 

penyusunan instrumen. 

3.4.1 Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Peneliti 

menggunakan angket sebagai alat pengumpul data karena angket merupakan salah 

satu alat pengumpul data yang tepat dan sesuai dalam mengungkap atau 

memperoleh data mengenai keadaan dilapangan, dimana responden dalam 

penelitian ini yang tersebar diwilayah luas. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sugiyono (2010: 199) yang menyebutkan bahwa kuesioner cocok digunakan bila 

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Ada bermacam-macam bentuk dan jenis angket, menurut Sugiyono (2008: 

143) bahwa angket digolongkan menjadi dua, yaitu angket yang terstruktur 
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(tertutup) dan angket tidak berstruktur (terbuka). Yang dimaksud angket 

terstruktur atau tertutup adalah angket yang memiliki sifat tegas dan kongkrit, 

dengan pertanyaan yang terbatas sehingga responden hanya memberi cek atau 

silang pada jawaban tersebut. Sedangkan yang dimaksud angket tak berstruktur 

atau terbuka adalah angket yang pertanyaan-pertanyaannya masih memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi responden untuk menambahkan jawaban 

yang belum lengkap dalam pertanyaan tersebut. 

Menurut Arikunto (2006: 152) ada beberapa keuntungan menggunakan 

angket yaitu sebagai berikut: 

a. Tidak memerlukannya hadirnya peneliti. 
b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing, dan menurut waktu senggang responden. 
d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 
e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang bener-benar sama. 
 

Selain terdapat beberapa keuntungan, angket juga mempunyai kelemahan 

dalam penggunaannya. Arikunto (2006: 153) menjelaskan beberapa kelemahan 

angket yaitu: 

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 
pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi 
diberikan kembali padanya. 

b. Seringkali sukar dicari validitasnya. 
c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan 

sengaja memberikan jawaban yang betul atau tidak jujur. 
d. Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos 
e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-

kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat. 
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Angket ini berisikan pernyataan-pernyataan tentang pelaksanaan 

kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan angket tertutup. Angket tertutup artinya, 

angket diberikan langsung kepada responden kemudian responden tinggal 

memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan. Pemilihan menggunakan 

angket tertutup ini beralasan bahwa peneliti ingin memperoleh jawaban dari guru 

bimbingan dan konseling sesuai dengan data yang ingin diungkap. 

Pada angket ini terdapat lima pilihan jawaban yaitu SS (Sangat sesuai), S 

(Sesuai), KS (Kurang sesuai), TS (Tidak sesuai), dan STS (Sangat tidak sesuai). 

Pemberian skoring pada angket didasarkan skala likert. Pada jawaban 

diberlakukan angka skor, sehingga analisis dilakukan terhadap skor tersebut. Data 

yang dihasilkan berupa data interval. Berikut kategori jawaban dan cara 

pemberian skor angket ini adalah: 

Tabel 3.2 
Kategori Penskoran Angket 

Kategori 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

SS (Sangat Sesuai) 5 1 

S (Sesuai) 4 2 

KS (Kurang Sesuai) 3 3 

TS (Tidak Sesuai) 2 4 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 1 5 

 

Untuk menghindari dan mengatasi kecenderungan kebanyakan responden 

memilih jawaban yang hanya tertumpu pada satu pilihan alternatif jawaban, maka 
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dalam penyusunan butir pernyataan dibuat pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. 

3.4.2 Wawancara 

Sugiyono (2010:317) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Terdapat dua jenis wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini 

hanya digunakan wawancara terstruktur. Wawncara terstukutur dalam penelitian 

ini menggunakan pedomanan wawancara yang disusun berdasarkan kisi-kisi 

pengembangan pedoman wawancara. Penggunaan metode interviu atau wawacara 

dalam penelitian ini ditujukan untuk menggali data penunjang yang terkait 

pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 

se-Kabupaten Temanggung. 

3.4.3 Observasi 

Sutoyo (2009: 73) menyatakan bahwa observasi berarti pengamatan secara 

langsungmaupun tidak langsung terhadap gejala yang diteliti. Penggunaan metode 

observasi pada penelitian ini ditujukan untuk menggali data penunjang mengenai 

administrasi kelengkapan kunjungan rumah dan laporan kunjungan rumah. 

3.4.4 Prosedur Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Menurut Arikunto (2010: 209) prosedur yang ditempuh 

dalampenyusunaninstrumentadalahperencanaan, penulisan butir soal, 

penyuntingan, uji coba, analisis hasil, revisi, dan instrumen jadi. Sedangkan dalam 
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penelitian ini langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penyusunan instrumen 

dapat dilihat pada bagan berikut: 

Bagan 3.1 
Bagan Penyusunan Instrumen 

  

 

 

 

Langkah-langkah dalam menyusun instrumen dilakukan dalam beberapa 

tahap. Dalam pembuatan maupun uji cobanya, peneliti menyusun kisi-kisi 

pengembangan instrumen yang meliputi variabel, komponen, indikator, nomor 

item dan jumlah pernyatan. Penyusunan butir-butir angket didasarkan atas kisi-

kisi angket yang dikonstruksi sesuai landasan teori yang telah dikaji dan 

dikembangkan. Setelah angket disusun, butir-butir angket tersebut diujicobakan 

kepada sejumlah guru bimbingan dan konseling untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen. Sehingga dengan kriteria tertentu dapat ditentukan butir 

instrumen yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Salah satu masalah penting dalam penelitian adalah cara atau instrumen 

yang dipergunakan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Masalah ini 

dipandang penting sebab simpulan hasil penelitian akan dapat dipercaya manakala 

didasarkan pada atau diperoleh melalui alat ukur yang baik (valid dan reliabel). 

Berikut akan dipaparkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. 

Teori Kisi-kisi Instrumen 

Uji Coba Revisi Instrumen jadi 
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3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006: 168). 

Berdasar pengertian tersebut bahwa valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada 

mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki 

dengan tepat. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 

konstruk (construct validity). Untuk mengui validitas konstruk, maka dapat 

digunakan pendapat dari ahli (judgment experts). Setelah instrumen dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli (Sugiyono, 2011: 352). Untuk mengtahui 

validitas dari masing-masing item dihitung dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

 

N ∑ xy ∑ x ∑ y
N ∑ X ∑ X N ∑ Y ∑ Y

 

 Keterangan : 

  : Koefisien korelasi antara X dan Y 

 ∑xy : Jumlah perkalian skor item X dan Y 

 X : Jumlah skor item X 

 Y : Jumlah skor item Y 

 N : Jumlah responden 
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 ∑      : Jumlah kuadrat skor item X 

 ∑      : Jumlah kuadrat skor item Y 

Hasil peritungan selanjutnya dikonsultasikan dengan r  pada taraf 

signifikan 5%. Apabila hasil perhitungan r >r  maka instrumen dikatakan 

valid, apabilar <r  maka instrumen dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan analisis item diketahui bahwa dari 61 butir soal terdapat 16 

butir yang tidak valid, yaitu nomor; 3, 4, 8, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 28, 31, 33, 35, 

39, 41, 45, 51 karena memiliki r <r  (0.38; 0.20; 0.42; -0.34; 0.06; 0.38; 

0.37; 0.27; -0.35; 0.16; -0.37; 0.11; 0.02; -0.27; 0.03; 0.40< 0.632) untuk α = 5% 

dengan N = 10. 16 butir soal tersebut dihilangkan karena sudah ada butir-butir 

soal yang lain yang dipandang sudah dapat diwakili dari tiap-tiap indikator yang 

diungkap. Dengan demikian jumlah item yang digunakan untuk penelitian ada 

sebanyak 45 butir soal, yang kemudian disusun kembali penomorannya untuk 

mengambil data penelitian. Perhitungan analisis selengkapnya terlampir pada 

lampiran. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga 

(Arikunto, 2006: 178). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 



 
 

 
 

43

data yang sama. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu angket 

tertutup model Skala Likert sehingga data yang diperoleh adalah data interval. 

Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol 

absolut (mutlak). Pada data ini, walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai 

nilai. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, peneliti menggunakan teknik 

koefisien alfa. Pengujian reliabilitas dengan teknik koefisien alfa dilakukan untuk 

jenis data interval atau essay (Sugiyono, 2006: 276). Adapun rumus koefisien 

reliabilitas koefisien alfa yaitu: 

r  
k

k 1 1
∑ α
α  

Keterangan : 

r  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

∑  : Jumlah varians butir 

σ  : Varians total 

Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai r dengan taraf signifikansi 5% apabila r >r maka butir 

soal dikatakan reliabel.Berdasarkan uji coba terhadap 10 guru BK di SMA Swasta 

Se-Kabupaten temanggung (N = 10) diperoleh harga r  sebesar 0,956. 

Dengan demikian angket tersebut labih besar daripada r  maka angket tersebut 

reliable. Adapun kriteria reliabilitas soal menurut Arikunto (2006: 178) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 
Klasifikasi Reliabilitas 

No. Rentang Skor Kriteria 

1 0,9 < rh    1 Sangat tinggi 

2 0,7 < rh 0,8 Tinggi 

3 0,5 < rh 0,6 Cukup 

4 0,3 < rh 0,4 Rendah 

5 0,0 < rh 0,2 Sangat rendah 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam 

penelitianini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif 

persentase, yaitu teknik yang menggambarkan keadaan suatu fenomena. Dalam 

analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

persentase skor jawaban dari masing-masing responden, dihitung dengan rumus: 

 

% = 
N

 x 100% 

Keterangan: 

% : Persentase 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor yang diharapkan (Muhammad Ali, 1982: 186) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan diuraikan penjelasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

disertai dengan analisis data secara deskriptif dan pembahasannya tentang 

Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMA 

Negeri se-Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2013/ 2014. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dibawah ini akan 

dipaparkan hasil penelitian secara deskriptif persentase. Hasil penelitian secara 

deskriptif persentase akan digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan 

kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan kunjungan rumah meliputi beberapa tahap, 

yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi, (4) analisis hasil evaluasi, 

(5) tindak lanjut, dan (6) laporan. Tahap-tahap tersebut merupakan focus dalam 

penelitian ini. Masing-masing tahap tersebut dijelaskan oleh deskriptor sehingga 

lebih mudah dalam pengukuran dengan instrument yang digunakan. Analisis 

instrument dengan teknik deskriptif persentase dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

analisis secara keseluruhan dan analisis secara khusus dilihat dari indikator 

variabel. 
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4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data Penelitian Secara 
Keseluruhan 
 
Hasil analisis data penelitian secara keseluruhan tentang pelaksanaan 

kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA negeri se-

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2013/2014 yang melibatkan 19 guru 

bimbingan dan konselingsecara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan 

dan Konseling 
 

Interval 

Persentase Skor 
F % Kriteria 

88%-100% 0 0 Sangat Tinggi 

71%-87% 19 100 Tinggi 

54%-70% 0 0 Sedang 

37%-53% 0 0 Rendah 

20%-36% 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 19 100  

 
 

Tabel 4.2 
Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling di 

SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 
 

No Indikator % Kriteria 

1 Perencanaan 73.58% Tinggi 

2 Pelaksanaan 78.78% Tinggi 

3 Evaluasi 68.72% Tinggi 

4 Analisis Hasil Evaluasi 66.84% Sedang 

5 Tindak Lanjut 69.12% Tinggi 

6 Laporan 66.32% Sedang 

Rata-rata 72.26% Tinggi 
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Gambar 4.1 
Grafik Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan 

Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 
 

Dari data kuantitatif hasil penelitian pelaksanaan kunjungan rumah oleh 

guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

menunjukkan hasil sebagai berikut; tahap perencanaan mempunyai persentase 

sebesar 73.58%, tahap pelaksanaan sebesar 78.78%, tahap evaluasi sebesar 

68.72%, tahap analisis hasil sebesar 66.84%, tahap tindak lanjut sebesar 69.12%, 

dan tahap laporan sebesar 66.32%. 

Dari tabel analisis deskriptif persentase diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila dilihat dari data secara keseluruhan, pelaksanaan kunjungan rumah 

oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

termasuk dalam kategori yang tinggi, dengan persentase sebesar 72.26%. 
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4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data Penelitian pada Indikator 
Variabel 
 
Pemaparan mengenai hasil analisis deskriptif persentase data penelitian 

pada indikator variabel meliputi: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) evaluasi; 4) 

analisis hasil evaluasi; 5) tindak lanjut; 6) laporan. 

4.1.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada Deskriptor Perencanaan 

Kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah dapat dilihat dari proses perencanaan kegiatan yang meliputi; 

menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan rumah, meyakinkan siswa 

pentingnya kunjungan rumah, menyiapkan data atau informasi pokok pada 

keluarga, menetapkan materi kunjungan rumah, dan menyiapkan kelengkapan 

administrasi. Lebih lanjut dipaparkan dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Hasil Persentase Skor pada Deskriptor Perencanaan Kunjungan Rumah 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Menetapkan kasus siswa yang memerlukan 

kunjungan rumah. 75.37 Tinggi 

2. Meyakinkan siswa pentingnya kunjungan 
rumah. 70.52 Tinggi 

3. Menyiapkan data atau informasi pokok pada 
keluarga. 75.53 Tinggi 

4. Menetapkan materi kunjungan rumah. 75.79 Tinggi 
5. Menyiapkan kelengkapan administrasi. 70.95 Tinggi 

Rata-rata 73.58 Tinggi 
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Gambar 4.2 
Grafik Persentase Skor pada Deskriptor Perencanaan Kunjungan Rumah 

 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam merencanakan kegiatan kunjungan rumah mencapai rata-rata 

73.58% dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

perencanaan kegiatan kunjungan rumah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan rumah dapat dideskripsikan 

bahwa 21.05% (4 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten 

Temangngung dalam menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan 

rumah berada pada kriteria sangat tinggi, 78.94% (15 orang) berada pada kriteria 

tinggi (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-Kabupaten 

Temangngung pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 
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75.37%. Hal ini berarti guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temangngung telah 

mampu menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan rumah dengan 

baik. 

2) Meyakinkan siswa pentingnya kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

meyakinkan siswa pentingnya kunjungan rumah dapat dideskripsikan bahwa 

10.53% (2 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

dalam meyakinkan siswa mengenai pentingnya kunjungan rumah berada pada 

kriteria sangat tinggi, 42.10% (8 orang) pada kriteria tinggi, dan 47.37 (9 orang) 

berada pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA 

Negeri se-Kabupaten Temangngung pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi 

dengan rata-rata 70.53%. Akan tetapi hampir setengah dari guru BK SMA Negeri 

se-Kabupaten Temanggung dalam menyakinkan siswa pentingnya kunjungan 

rumah masih dalam kondisi sedang. Oleh karenanya guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung selayaknya dapat lebih meyakinkan siswa mengenai 

pentingnnya kunjungan rumah. 

3) Menyiapkan data atau informasi pokok pada keluarga 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

menyiapkan data atau informasi pokok pada keluarga dapat dideskripsikan bahwa 

21.05% (4 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

dalam menyiapkan data atau informasi pokok pada keluarga berada pada kriteria 

sangat tinggi, 68.42% (13 orang) berada pada kriteria tinggi, dan 10.53% (2 

orang) berada pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru 



 
 

 
 

51

BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam menyiapkan data atau 

informasi pokok pada keluarga berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

75.53%. 

4) Menetapkan materi kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

menetapkan materi kunjungan rumah dapat dideskripsikan bahwa 15.79% (3 

orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam 

menyiapkan data atau informasi pokok pada keluarga berada pada kriteria sangat 

tinggi, 57.89% (11 orang) berada pada kriteria tinggi, dan 26.31% (5 orang) 

berada pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA 

Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam menetapkan materi kunjungan rumah 

berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 75.79%. 

5) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

menyiapkan kelengkapan administrasi dapat dideskripsikan bahwa 21.05% (4 

orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

dalammenyiapkan kelengkapan administrasi berada pada kriteria sangat tinggi, 

31.58% (6 orang) pada kriteria tinggi, dan 47.37 (9 orang) berada pada kriteria 

sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam menyiapkan kelengkapan administrasi berada 

pada kriteria tinggi dengan rata-rata 70.95%.Akan tetapi hampir setengah dari 

guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam menyiapkan 

kelengkapan administrasi masih dalam kondisi sedang. Oleh karenanya guru BK 
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Mengkomunikasikan kunjungan 
rumah kepada pihak terkait Melakukan kunjungan rumah
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SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung selayaknya dapat lebih memperhatikan 

kelengkapan administrasi kunjungan rumah agar kegiatannnya berjalan maksimal. 

4.1.2.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada DeskriptorPelaksanaan 

Kemampuan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi; 

mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada pihak terkait, dan melakukan 

kunjungan rumah. Lebih lanjut dipaparkan pada table 4.4 

Tabel 4.4 
Hasil Persentase Skor pada DeskriptorPelaksanaan Kunjungan Rumah 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada 

pihak terkait 72.28 Tinggi 

2. Melakukan kunjungan rumah 83.68 Tinggi 
Rata-rata 78.78 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 

Grafik Persentase Skor pada deskriptor Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah mencapai rata-rata 
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78.78% dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada pihak terkait 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada pihak terkait dapat dideskripsikan 

bahwa 10.53% (2 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung dalam mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada pihak terkait 

berada pada kriteria sangat tinggi, 52.63% (10 orang) berada pada kriteria tinggi, 

31.58% (6 orang) berada pada kriteria sedang, dan 5.26% (1 orang) berada pada 

kriteria sangat rendah  (lihat Lampiran 6). Hal ini menunjukkan sebagian besar 

guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam mengkomunikasikan 

kunjungan rumah kepada pihak terkait berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

72.28%. Namun demikian yang terdapat 1 orang guru BK yang termasuk dalam 

kriteria sangat rendah untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada pihak terkait agar kegiatan 

kunjungan dapat berjalan baik. 

2) Melakukan kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor melakukan 

kunjungan rumah dapat dideskripsikan bahwa 47.37% (9 orang) dari 19 guru BK 

SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam melakukan kunjungan rumah 

berada pada kriteria sangat tinggi, 47.37% (9 orang) berada pada kriteria tinggi, 

dan 5.26% (1 orang) pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan 

guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung pada deskriptor ini berada pada 
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kriteria tinggi dengan rata-rata 83.68%. Hal ini berarti guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung telah mampu melakukan kunjungan rumahdengan baik. 

4.1.2.3 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada DeskriptorEvaluasi 

Hasil analisis deskriptif persentase data penelitian pada indikator evaluasi 

pelaksanaan kunjungan rumah yang meliputi; mengevaluasi proses pelaksanaan 

kunjungan rumah, mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan 

rumah, dan mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah dapat dilihat 

pada tabel 4.5 di bawah ini:  

Tabel 4.5 
Hasil Persentase Skor pada Deskriptor Evaluasi 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan 

rumah 67.72 Sedang 

2. Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan 
hasil kunjungan rumah 60.53 Sedang 

3. Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan 
rumah 78.42 Tinggi 

Rata-rata 68.72 Tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 
Grafik Persentase Skor pada Deskriptor Evaluasi 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah mencapai 

Mengevaluasi 
proses pelaksanaan 
kunjungan rumah

Mengevaluasi 
kelengkapan dan 
keakuratan hasil 

kunjungan rumah

Mengevaluasi 
penggunaan data 
hasil kunjungan 

rumah

Series1 67.72% 60.53% 78.42%

67.72%
60.53%

78.42%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%



 
 

 
 

55

rata-rata 68.72% dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

evaluasi pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah dapat dideskripsikan bahwa 

42.10% (8 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah berada pada kriteria 

tinggi, dan 57.89% (11 orang) pada sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan 

guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam mengevaluasi proses 

pelaksanaan kunjungan rumah berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 

67.72%. Oleh karenanya guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

selayaknya dapat lebih memperhatikan serta meningkatkan kemampuan 

mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah agar hasil yang diperoleh 

lebih maksimal. 

2) Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah dapat 

dideskripsikan bahwa 31.58% (6 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil 

kunjungan rumah berada pada kriteria sangat tinggi, 47.37% (9 orang) berada 

pada kriteria sedang, 15.79% (3 orang) pada kriteria rendah, dan 5.26% (1orang) 

berada pada kriteria sangat rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru 

BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam mengevaluasi kelengkapan 
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dan keakuratan hasil kunjungan rumah berada pada kriteria sedang dengan rata-

rata 60.53%. Namun demikian terdapat 3 orang guru BK yang termasuk dalam 

kriteria rendah serta 1 orang yang termasuk dalam kriteria sangat rendah untuk 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi kelengkapan dan 

keakuratan hasil kunjungan rumah agar diperoleh hasil yang maksimal. 

3) Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah dapat dideskripsikan 

bahwa 21.05% (4 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung dalam mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah berada 

pada kriteria sangat tinggi, 68.42% (13 orang) berada pada kriteria tinggi, 5.26% 

(1 orang) berada pada kriteria sedang, dan 5.26% (1 orang) berada pada kriteria 

sangat rendah  (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan 

rumah berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 78.42%. Namun demikian 

terdapat 1 orang yang termasuk dalam kriteria sangat rendah untuk dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi penggunaan data hasil 

kunjungan rumah agar diperoleh hasil yang maksimal. 

4.1.2.4 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada DeskriptorAnalisis Hasil 
Evaluasi 
 
Hasil analisis deskriptif persentase data penelitian pada indikator analisis 

hasil evaluasi yaitu analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan 

rumah terhadap penanganan kasus siswadapat dilihat pada table 4.6 di bawah ini: 
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Tabel 4.6 
Hasil Persentase Skor pada Deskriptor Analisis Hasil Evaluasi 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil 

kunjungan rumah terhadap penanganan kasus 
siswa 

66.84 Sedang 

Rata-rata 66.84 Sedang 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 
Grafik Persentase Skor pada Deskriptor Analisis Hasil Evaluasi 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam melakukan analisis hasil evaluasi mencapai rata-rata 66.84% 

dengan kriteria sedang. Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada 

deskriptor analisis hasil evaluasi dapat dideskripsikan bahwa 63.15% (12 orang) 

dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam melakukan 

analisis hasil evaluasi berada pada kriteria tinggi, 31.58% (6 orang) berada pada 

kriteria sedang, dan 5.26% (1 orang) pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). 

Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam 

melakukan analisis hasil evaluasi berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 

66.84%.  
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4.1.2.5 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada DeskriptorTindak Lanjut 

Hasil analisis deskriptif persentase data penelitian pada indikator tindak 

lanjut yang meliputi; mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah ulang atau 

lanjutan, dan mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data 

hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat dapat dilihat pada tabel 4.7 

di bawah ini:  

Tabel 4.7 
Hasil Persentase Skor pada Deskriptor Tindak Lanjut 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah 

ulang atau lanjutan 74.39 Tinggi 

2. Mempertimbangkan tindak lanjut layanan 
dengan menggunakan data hasil kunjungan 
rumah yang lebih lengkap dan akurat 

63.86 Sedang  

Rata-rata 69.12 Tinggi 
 

 

Gambar 4.6 
Grafik Persentase Skor pada Deskriptor Tindak Lanjut 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam melakukan tindak lanjut kegiatan kunjungan rumah mencapai 
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rata-rata 69.12% dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

tindak lanjut kegiatan kunjungan rumah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah ulang atau lanjutan 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah ulang atau lanjutan dapat 

dideskripsikan bahwa 63.16% (12 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah 

ulang atau lanjutan berada pada kriteria tinggi, 31.58% (6 orang) berada pada 

kriteria sedang, dan 5.26% (1 orang) berada pada kriteria rendah (lihat Lampiran 

6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam 

mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah ulang atau lanjutan berada pada 

kriteria sedang dengan rata-rata 66.84%. 

2) Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat dapat dideskripsikan bahwa 

21.05% (4 orang) dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

dalam mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat berada pada kriteria tinggi, 

73.68% (14 orang) berada pada kriteria sedang, dan 5.26% (1 orang) berada pada 

kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan 
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menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat berada 

pada kriteria sedang dengan rata-rata 66.85%. Namun demikian terdapat 1 orang 

guru BK yang termasuk dalam kriteria rendah untuk dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan 

menggunakan data hasil kunjungan rumah yang lebih lengkap dan akurat agar 

diperoleh hasil yang maksimal. 

4.1.2.6 Hasil Analisis Deskriptif Persentase pada DeskriptorLaporan 

Hasil analisis deskriptif persentase data penelitian pada indikator laporan 

yaitu pelaporan hasil layanan kunjungan rumah dapat dilihat pada table 4.8 di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 
Hasil Persentase Skor pada Deskriptor Laporan 

No Deskriptor % Kriteria 
1. Pelaporan hasil layanan 66.31 Sedang 

Rata-rata 66.31 Sedang 
 

 

Gambar 4.7 
Grafik Persentase Skor pada Deskriptor Laporan 
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Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat guru bimbingan dan 

konseling dalam membuat laporan hasil layanan kunjungan rumah mencapai rata-

rata 66.31% dengan kriteria sedang. Hasil analisis persentase frekuensi data 

penelitian pada deskriptor laporan dapat dideskripsikan bahwa 31.58% (6 orang) 

dari 19 guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dalam menyusun 

laporan kunjungan rumah berada pada criteria tinggi, dan 68.42% (13 orang) pada 

kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan guru BK SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan pelaksanaan kunjungan rumah 

berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 66.31%. 

4.1.3 Hasil Analisis Kualitatif 

Wawancara merupakan alat pendukung untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan terhadap enam guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di 

Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan 

mengenai pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di 

SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung diperoleh gambaran sebagai berikut: 

Dalam tahap perencanaan kunjungan rumah, diperoleh gambaran bahwa 

rata-rata guru bimbingan dan konseling hanya terfokus pada dua hal, yakni waktu 

pelaksanaan kunjungan rumah serta mempersiapkan kelengkapan administrasi 

kunjungan rumah. Sementara hal-hal seperti menetapkan kasus siswa yang 

memerlukan kunjungan rumah, meyakinkan siswa pentingnya kunjungan rumah, 

menyiapkan data atau informasi pada keluarga, dan menetapkan materi kunjungan 

rumah belum dilaksanakan. 
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Dalam tahap pelaksanaan kunjungan rumah, diperoleh gambaran bahwa 

rata-rata guru bimbingan dan konseling dalam memberitahukan rencana 

kunjungan rumah kepada keluarga siswa hanya disampaikan secara lisan kepada 

siswa yang bersangkutan. Dalam mengkomunikasikan kunjungan rumah kepada 

pihak terkait rata-rata guru bimbingan dan konseling hanya melibatkan siswa yang 

bersangkutan saja. Selain itu dalam melakukan kunjungan rumah ketempat siswa 

rata-rata guru bimbingan dan konseling hanya membicarakan permasalahan yang 

sedang dialami oleh siswa. 

Dalam tahap evaluasi kunjungan rumah, diperoleh gambaran bahwa rata-

rata guru bimbingan dan konseling telah melakukan evaluasi meskipun hanya 

sebatas evaluasi pada proses pelaksanaan kunjungan rumah. Sementara evaluasi 

mengenai hasil yang diperoleh dan evaluasi terhadap penggunaan data hasil 

kunjungan rumah belum seluruhnya dilakukan. 

Dalam tahap analisis hasil evaluasi kunjungan rumah, diperoleh gambaran 

bahwa rata-rata guru bimbingan dan konseling melakukan analisis hasil evaluasi 

untuk mengetahui hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan kunjungan rumah 

bukan analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap 

penanganan kasus siswa. 

Dalam tahap tindak lanjut kunjungan rumah, diperoleh gambaran bahwa 

rata-rata guru bimbingan dan konseling menyatakan bahwa tindak lanjut 

dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan siswa, 

ketika permasalahan siswa belum terselesaikan maka dilakukan tindak lanjut. 
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Dalam tahap laporan kunjungan rumah, diperoleh gambaran bahwa rata-

rata guru bimbingan dan konseling belum seluruhnya menyusun laporan 

kunjungan rumah dikarenakan beberapa hal yang menghambat penyusunan 

laporan seperti adanya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Selain itu dalam 

penggunaan laporan kunjungan rumah hanya sebatas sebagai arsip pribadi, tidak 

disampaikan kepada pihak yang terkait seperti orang tua siswa dan kepala 

sekolah. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Kunjungan rumah adalah layanan pendukung bimbingan konseling yang 

diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang  siswa hadapi dengan cara melakukan kunjungan ke 

rumahnya. Seperti halnya layanan bimbingan dan konseling lainnya, kunjungan 

rumah mempunyai tujuan yang ingin dicapai yakni untuk memperoleh data yang 

terkait dengan permasalahan siswa, lebih mengenal lingkungan hidup siswa, serta 

menyampaikan kepada orang tua siswa tentang permasalahan anaknya. 

Sebagaimana kegiatan-kegiatan bimbingan yang lain, pelaksanaan kegiatan 

kunjungan juga menempuh tahap-tahap kegiatan seperti: perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan. 

Pembahasan penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian yaitu 

bagaimana pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di 

SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung. Adapun tahap-tahap pelaksanaan 



 
 

 
 

64

kunjungan rumah meliputi : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil 

evaluasi, tindak lanjut dan laporan. 

1) Perencanaan Kunjungan Rumah 

Pada tahap perencanaan kunjungan rumah temuan menyimpulkan bahwa guru 

bimbingan dan konseling  telah melakukan perencanaan kunjungan rumah berada 

pada kriteria tinggi. Ini artinya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung telah mampu melakukan perencanaan kunjungan rumah 

dengan baik atau telah dapat melaksanakan semua indikator-indikator yang ada 

pada tahap perencanaan secara menyeluruh. 

Perencanaan kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan tahap perencanaan kunjungan rumah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Tohirin (2007: 249) hal-hal yang dilakukan pada tahap 

perencanaan adalah: (a) menetapkan kasus dan siswa yang memerlukan 

kunjungan rumah, (b) meyakinkan siswa tentang pentingnya kunjungan rumah, (c) 

menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan dengan 

keluarga, (d) menetapkan materi kunjungan rumah atau data yang perlu diungkap 

dan peranan masing-masing anggota keluarga yang akan ditemui, dan (e) 

menyiapkan kelengkapan administrasi. 

Dengan kata lain perencanaan kunjungan rumah itu dikatakan baik ketika 

guru BK mampu melaksanakan indikator-indikator pada tahap perencanaan 

tersebut secara menyeluruh. Sesuai dengan hasil penelitian pelaksanaan 

kunjungan rumah, guru BK SMA Negeri di Kabupaten Temanggung telah mampu 

melaksanakan indikator-indikator perencanaan kunjungan rumah yang meliputi : 
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menetapkan kasus siswa yang memerlukan kunjungan rumah, menyakinkan siswa 

akan pentingnya kunjungan rumah, menyiapkan data atau informasi pokok pada 

keluarga, menyiapkan materi kunjungan rumah, dan menyiapkan kelengkapan 

administrasi kesemua indikator tersebut berada pada kriteria tinggi. Namun 

demikian berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK diketahuai bahwa bahwa 

rata-rata guru bimbingan dan konseling hanya terfokus pada dua hal, yakni waktu 

pelaksanaan kunjungan rumah serta mempersiapkan kelengkapan administrasi 

kunjungan rumah. Selain itu berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa belum 

semua guru BK mempersiapkan kelengkapan administrasi (lihat lampiran 12). 

Meskipun pada tahap perencanaan kunjungan rumah menunjukkan kriteria tinggi, 

namun dalam hal menyiapkan kelengkapan administrasi masih perlu adanya 

peningkatan. Dikarenakan masih dijumpai guru BK yang belum mempersiapkan 

kelengkapan administrasi kunjungan rumah. 

Sebagai suatu kegiatan, apabila dilakukan secara sembarangan, tak terencana, 

dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Demikian juga halnya 

dengan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah, apabila tidak dilakukan 

secara terencana dan sembarangan saja maka tidak akan dapat diketahui seberapa 

hasil yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya bagi pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah (Mugiarso, 2009: 104). Agar kegiatan kunjungan rumah 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yakni untuk mengentaskan 

permasalahan yang dihadapi siswa, dimana sangat berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Jadi perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang dari guru BK 

dalam menetapkan kasus siswa, menyakinkan siswa, menyiapkan data atau 
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informasi pokok pada keluarga, menyiapkan materi, dan menyiapkan kelengkapan 

administrasi kunjungan rumah. 

2) Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

Pada tahap pelaksanaan kunjungan rumah, hasil penelitian menunjukkan 

guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung  telah 

melakukan pelaksanaan kunjungan rumah dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti 

pada tahap pelaksanaan kunjungan rumah,rata-rata guru BK telah dapat 

melaksanakan indikator-indikator pada tahap ini secara menyeluruh. 

Pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan kunjungan rumah. Seperti yang 

dikemukakan Prayitno (2004: 13) pada tahap pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan 

adalah: (a) mengkomunikasikan rencana kegiatan kunjungan rumah kepada pihak 

yang terkait, (b) melakukan kunjungan rumah dengan melakukan kegiatan-

kegiatan; (1) bertemu orang tua atau wali siswa atau anggota keluarga lainnya, (2) 

membahas permasalahan siswa, (3) melengkapi data, (4) mengembangkan 

komitmen orang tua atau wali atau anggota keluarga lainnya, (5) 

menyelenggarakan konseling keluarga apabila memungkinkan, (6) merekam dan 

menyimpulkan hasil kegiatan. 

Dengan kata lain tahap pelaksanaan kunjungan rumah itu dikatakan baik 

ketika guru BK mampu melaksanakan indikator-indikator pada tahap pelaksanaan 

tersebut  secara menyeluruh. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan indikator tahap 

pelaksanaan yaitu: (1) Mengkomunikasikan rencana kegiatan kunjungan rumah 
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kepada pihak yang terkait dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru BK dalam 

pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah dalam hal mengkomunikasikan rencana 

kunjungan rumah kepada pihak terkait, berada pada kriteria tinggi. Menurut 

Tohirin (2011: 249) dalam melaksanakan kunjungan rumah guru BK terlebih 

dahulu menyusun jadwal kegiatan yaitu mengkomunikasikan rencana kunjungan 

rumah kepada pihak terkait seperti orang tua dan siswa. Hal ini dapat diartikan 

bahwa guru BK SMA Negeri di Kabupaten Temanggung dalam 

mengkomunikasikan rencana kegiatan kunjungan rumah kepada pihak yang 

terkait sudah terlaksana dengan baik. (2) Kemampuan guru BK melakukan 

kunjungan rumah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan guru BK dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah berada pada 

kriteria tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa guru BK SMA Negeri di Kabupaten 

Temanggung dalam melakukan kegiatan kunjungan rumah terlaksana dengan 

baik. Pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah meliputi aspek:  

(a). Bertemu orang tua atau wali siswa atau anggota keluarga lainnya. 

Dalam melakukan pertemuan dengan orangtua/ pihak keluarga siswa, 

seharusnya guru BK dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan pihak keluarga 

siswa. hal ini sesuai dengan pendapat Tohirin (2011: 245) menjalin tali 

silaturahim yang baik dengan pihak orangtua siswa yang dikunjungi akan 

mempermudah terlaksananya kegiatan tersebut. Menurut Prayitno (1999: 370) 

melakukan pertemuan dengan orangtua siswa dalam kunjungan rumah harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Berkonsultasi dengan pihak-pihak 

yang terkait berkenaan kegiatan kunjungan rumah. (2) Memperoleh izin dari 
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pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. (3) 

Melibatkan personil sekolah seperti wali kelas dalam kegiatan kunjungan rumah. 

Dalam hal ini guru BK dapat menjalankan peran dengan baik jika guru BK 

dapat melibatkan dan menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam kegiatan kunjungan rumah, dan hal tersebut telah dilakukan oleh guru BK 

SMA Negeri di Kabupaten Temanggung. 

(b). Membahas permasalahan siswa. 

Dalam membahas permasalahan siswa, guru BK perlu memperhatikan hal-hal 

yang mungkin akan menyinggung perasaan pihak keluarga, oleh karena itu dalam 

membahas permasalahan siswa kepada pihak keluarga harus berdasarkan bukti 

yang ada dan secara terbuka tanpa emosi. Pada kategori membahas permasalahan 

siswa kepada pihak kelurga ditemukan guru BK sering melibatkan siswa. 

Kenyataan ini diperkuat oleh Tohirin (2011: 246) mengungkapkan bahwa keikut 

sertaan siswa dalam kegiatan kunjungan rumah, diwujudkan melalui 

persetujuannya terhadap penyelenggaraan kunjungan rumah dengan 

mempertimbangkan kenyamanan, susasana, kelancaran kegiatan, serta dampak 

positif bagi siswa dan keluarganya. 

(c). Melengkapi data. 

Dalam melengkapi data pada pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah 

semestinya dilakukan dengan tidak melanggar asas kerahasiaan siswa dan semata-

mata untuk pendalaman masalah danpenuntasan penanganannya berdasarkan data 

yang diperoleh menggunakan cara wawancara dan observasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Prayitno (1999: 324) yang menyatakan bahwa kunjungan rumah 
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memiliki tiga tujuan utama, salah satunya memperoleh data tambahan tentang 

permasalahan siswa khususnya yang berkaitan dengan keadaan rumah/ keluarga 

siswa, selanjutnya dikuatkan oleh Tohirin (2011: 242) yang menyatakan bahwa 

kunjungan rumah dilakukan dalam rangka mengumpulkan data/ melengkapi data 

yang berkaitan dengan keadaan keluarga siswa.   

Dengan demikian melengkapi data dapat dilakukan dengan cara wawancara 

dan observasi yang dilakukan oleh guru BK guna mengumpulkan data untuk 

pemberian bantuan melalui pelayanan bimbingan dan konseling (BK).  

(d). Mengembangkan komitmen orang tua atau wali atau anggota keluarga 

lainnya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, guru BK menggalang 

komitmen dengan orangtua/ pihak keluarga khususnya berkenan dengan 

pemecahan masalah siswa yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat lingkungan 

hidup siswa sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Tohirin (2011: 242) 

bahwa secara khusus kunjungan rumah berkenaan dengan fungsi-fungsi 

bimbingan, dengan memahami siswa secara luas dan membangun komitmen 

orangtua/ pihak keluarga maka pelayanan BK akan dapat terwujud secara efektif 

dan efisien sehingga dapat membantu siswa keluar dari kondisi bermasalah 

kepada kondisi yang lebih baik. 

(e). Menyelenggarakan konseling keluarga apabila memungkinkan. 

Dalam menyelenggarakan konseling keluarga, semestinya dilakukan guna 

menambah informasi/ keterangan yang diperoleh melalui konseling dengan pihak 

keluarga, namun hal ini tidak dipaksakan, hanya saja jika pihak keluarga bersedia 
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dan apabila memungkinkan. Hal ini diperjelas oleh pendapat Tohirin (2011: 249) 

menyatakan bahwa dalam menyelenggarkan konseling keluarga, guru BK dapat 

meminta waktu kepada orangtua siswa yang akan dilakukan konseling dan 

menyelenggarakan konseling keluarga dengan tertutup secara rahasia guna 

menambah data/ keterangan dalam mendalami masalah siswa untuk pengentasan 

masalah siswa. 

(f). Merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan. 

Pada pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah dalam hal merekam/ 

mengumpulkan hasil ditemukan guru BK jarang melakukan kunjungan rumah 

lanjutan, dan banyak guru BK yang tidak menggunakan media perekam dalam 

mengumpulkan data. Hal ini diperkuat oleh Tohirin (2011: 248) Melakukan 

kunjungan rumah lanjutan berguna untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan sebelumnya oleh guru BK dan mengumpulkan data yang 

dirasa perlu untuk ditindak lanjuti.  

3) Evaluasi Kunjungan Rumah 

Pada tahap evaluasi hasil kunjungan rumah temuan menyimpulkan bahwa 

guru bimbingan dan konseling  telah melakukan evaluasi hasil kunjungan rumah 

berada pada kriteria tinggi. Ini artinya guru bimbingan dan konseling di SMA 

Negeri se-Kabupaten Temanggung telah mampu melakukan evaluasi hasil 

kunjungan rumah dengan baik atau telah dapat melaksanakan semua indikator-

indikator yang ada pada tahap perencanaan secara menyeluruh. 

Evaluasi hasil kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan tahap evaluasi kunjungan rumah. Seperti yang 
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dikemukakan oleh Prayitno (2004: 15) hal-hal yang perlu dievaluasi meliputi: (a) 

proses pelaksanaan kunjungan rumah, (b) kelengkapan dan keakuratan hasil 

kunjungan rumah, serta komitmen orang tua/wali/anggota keluarga lain, dan (c) 

penggunaan data hasil kunjungan rumah dalam pengentasan masalah klien. 

Dengan kata lain evaluasi kunjungan rumah itu dikatakan baik ketika guru 

BK mampu melaksanakan indikator-indikator pada tahap evaluasi tersebut  secara 

menyeluruh. Hal ini sesuai pendapat Prayitno (2004: 11) penilaian terhadap hasil 

kunjungan rumah diorientasikan pada kelengkapan dan keakuratan data yang 

diperoleh, serta kegunaan data tersebut dalam pelayanan terhadap siswa. Sesuai 

dengan hasil penelitian pelaksanaan kunjungan rumah, guru BK SMA Negeri di 

Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan indikator-indikator evaluasi 

kunjungan rumah secara menyeluruh yang meliputi : melakukan evaluasi proses 

pelaksanaan kunjungan rumah rumah, mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan 

hasil kunjungan rumah, dan mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan 

rumah. 

Dengan kata lain, evaluasi kunjungan rumah merupakan upaya menilai 

efisiensi dan efektifitas kegiatan kunjungan rumah. Tahap evaluasi merupakan 

salah satu hal yang sangat penting, karena mengacu pada hasil evaluasi itulah 

dapat diambil simpulan apakah kegiatan yang direncanakan telah dapat mencapai 

sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, kegiatan itu 

dilanjutkan, atau sebaliknya direvisi dan sebagainya. 
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4) Analisis Hasil Evaluasi Kunjungan Rumah 

Pada tahap analisis hasil evaluasi kunjungan rumah temuan menyimpulkan 

bahwa guru bimbingan dan konselingtelah melakukan analisis hasil evaluasi 

kunjungan rumah dengan kriteria sedang. Persentase tersebut menunjukkan bahwa 

guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung telah 

melakukan analisis hasil evaluasi, meskipun pada tahap ini masih dalam kategori 

sedang. 

Analisis hasil evaluasi kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan 

hal-halyangberkaitan dengan tahap analisis hasil evaluasi kunjungan 

rumah.Seperti yang dikemukakan oleh Prayitno (2004: 15) analisis hasil evaluasi 

merupakan analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan rumah 

terhadap penenganan kasus, khususnya pengentasan masalah siswa. Dengan kata 

lain analisis hasil evaluasi kunjungan rumah itu dikatakan baik ketika guru BK 

mampu melakukan analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan 

rumah terhadap penanganan kasus siswa dengan benar. Akan tetapi temuan 

dilapangan menunjukkan bahwa guru BK di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung masih mengalami kesulitan atau kendala dalam melaksanakan 

analisis hasil evaluasi. 

Rendahnya persentase pada tahapan ini dibandingkan dengan tahapan lainnya 

dikarenakan pada tahap ini guru BK beranggapan bahwa melakukaan analisis 

hasil evaluasi kunjungan rumah memakan banyak waktu. Temuan dilapangan 

menunjukkan bahwa 14 orang guru BK memilih item nomor 36 yang menyatakan 

bahwa menganalisis hasil evaluasi memakan banyak waktu (lihat lampiran 6). 
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Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan guru BK bahwa rata-rata 

guru BK melakukan analisis hasil evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan 

pada proses pelaksanaan kunjungan rumah bukan analisis terhadap efektifitas 

penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus siswa. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa guru BK kurang tepat dalam melakukan analisis 

hasil evaluasi kunjungan rumah atau tidak sesuai dengan fungsi dari analisis hasil 

evaluasi kunjungan rumah. Hal yang demikian sangat disayangkan, dikarenakan 

melalui tahap ini guru BK dapat mengetahui aspek yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih serta sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut. Hasil penilaian 

dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih 

lanjut (Depdiknas, 2008: 18). 

Dengan kata lain analisis hasil evaluasi menjadi umpan balik kegiatan yang 

memerlukan perbaikan, kebutuhan siswa yang belum terlayani, kemampuan guru 

BK dalam melaksanakan kegiatan, serta dampak kegiatan terhadap perubahan 

perilaku siswa dan pencapaian prestasi akademik. 

5) Tindak Lanjut Kunjungan Rumah 

Pada tahap tindak lanjut kunjungan rumah temuan menyimpulkan bahwa guru 

bimbingan dan konseling  telah melakukan tindak lanjut kunjungan rumah dengan 

kriteria tinggi. Ini artinya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung telah mampu melakukan tindak lanjut kunjungan rumah 

dengan baik atau telah dapat melaksanakan semua indikator-indikator yang ada 

pada tahap perencanaan secara menyeluruh. 
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Tindak lanjut kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan tahap tindak lanjut kunjungan rumah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Prayitno (2004: 15) tindak lanjut meliputi: (a) 

mempertimbangkan apakah diperlukan kunjungan rumah ulang atau lanjutan, dan 

(b) mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap atau akurat.  

Dengan kata lain tindak lanjut kunjungan rumah itu dikatakan baik ketika 

guru BK mampu melaksanakan indikator-indikator pada tahap tindak lanjut 

tersebutsecara menyeluruh. Sesuai dengan hasil penelitian pelaksanaan kunjungan 

rumah, guru BK SMA Negeri di Kabupaten Temanggung telah mampu 

melaksanakan indikator-indikator tindak lanjut kunjungan rumah secara 

menyeluruh dengan hasil sebagai berikut: mempertimbangkan perlunya 

kunjungan rumah ulang atau lanjutan berada pada kriteria tinggi, dan 

mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lengkap atau akuratberada pada kriteria tinggi. Hasil 

kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, 

melalui layanan dan atau kegiatan pendukung yang relevan (Depdiknas, 2008: 

18). 

6) Laporan Kunjungan Rumah 

Pada laporan kunjungan rumah temuan menyimpulkan bahwa guru 

bimbingan dan konseling  telah melakukan pelaporan kunjungan rumah dengan 

kriteria sedang. Persentase tersebut menunjukkan bahwa guru bimbingan dan 
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konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung telah melakukan pelaporan 

kunjungan rumah, meskipun pada tahap ini masih dalam kategori sedang. 

Pembuatan laporan kunjungan rumah oleh guru BK harus memperhatikan 

hal-hal yang berkaitan dengan tahap laporan kunjungan rumah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Tohirin (2007: 249) pada tahap menyusun laporan guru BK 

melakukan kegiatan: (a) menyusun laporan kegiatan rumah, (b) menyampaikan 

laporan kunjungan rumah kepada  berbagai pihak yang terkait, dan (c) 

mendokumentasikan laporan kunjungan rumah. Dengan kata lain tahap pelaporan 

kunjungan rumah itu dikatakan baik ketika guru BK mampu melaksanakan 

indikator-indikator pada tahap pelaporan tersebut  secara menyeluruh. Akan tetapi 

temuan di lapangan menunjukkan bahwa guru BK di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggungpada tahap pelaporan kunjungan rumah masih dalam kategori 

sedang, artinya masih perlu adanya peningkatan kemampuan dalam menyusun 

laporan kunjungan rumah. 

Tahap laporan masih perlu ditingkatkan karena pada tahap pelaporan 

kunjungan rumah, guru BK belum sepenuhnya melaksanakan poin-poin yang ada 

pada tahap pelaporan kunjungan rumah. Hal ini dibuktikan dengan temuan pada 

butir item nomor 43 yakni menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah sesuai 

prosedur berada pada kriteria sedang. Hal ini berarti guru BK SMA di Kabepaten 

Temanggung masih belum sepenuhnya dapat menyusun laporan kegiatan 

kunjungan rumah sesuai prosedur. Selain itu temuan pada butir item nomor 44 

yakni laporan kunjungan rumah hanya disimpan sebagai arsip BK sebesar 87.4% 

atau pada kriteria tinggi. Seharusnya guru BK menyampaikan laporan hasil 
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kunjungan rumah tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah dan 

orang tua atau keluarga siswa yang bersangkutan. Hal tersebut berarti bahwa guru 

BK SMA di Kabepaten Temanggung masih belum sepenuhnya menyampaikan 

laporan hasil kunjungan rumah kepada pihak terkait. 

Data diatas didukung hasil wawancara terhadap guru BK yang menyatakan 

bahwa guru BK belum seluruhnya menyusun laporan kunjungan rumah 

dikarenakan beberapa hal yang menghambat penyusunan laporan seperti adanya 

tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh guru BK. Selain itu berdasarkan hasil 

observasi diketahui bahwa belum semua guru BK menyusun laporan kunjungan 

rumah (lihat lampiran 12). 

Pembuatan laporan merupakan bentuk taggung jawab guru BK setelah 

melaksanakan kegiatan dan sebagai bukti profesionalitas kinerja guru BK.Sebagai 

tenaga profesional guru BK adalah penyandang profesi pendidik yang menguasai 

dan mewujudkan praktik keprofesionalannya. Realisasidari berbagai hal tersebut 

di atas terwujud di dalam kegiatan guru BK dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada sasaran layanan. Pelayanan yang dimaksudkan itu tentulah tidak dilakukan 

secara acak dan insidental, melainkan memenuhi berbagai ketentuan standar 

profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Salah satu hal yang terkait 

dengan kinerja konselor secara profesional yang berfokus pada pengembangan 

KES dan penanganan KES-T siswa secara penuh adalah bagaimana konselor 

mampu melakukan pengelolaan yang meliputi langkah Planning, Organizing, 

Actuating dan Controlling pelayanan yang keseluruhannya perlu terselenggara 



 
 

 
 

77

secara tertib  yang hasil-hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan 

dan kelembagaan. 

Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan 

kewajiban guru BK atau unit organisasi (bimbingan dan konseling) untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas 

kinerja secara periodik. Dalam hal ini guru BK berkewajiban untuk menjawab dan 

menjelaskan kinerja dari tindakannya atau badan yang membawahinya kepada 

pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atas kewenangan yang 

telah diberikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh secara keseluruhan pelaksanaan 

kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2013/2014 menunjukkan kriteria tinggi 

(72.26%).  Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan guru bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah sesuai standar prosedur operasional. Namun demikian 

masih terdapat indikator kegiatan yang menunjukkan kriteria sedang yakni 

analisis hasil evaluasi dan pelaporan kunjungan rumah. hali ini berarti bahwa 

kedua indikator tersebut masih perlu ditingkatkan guna mencapai hasil yang 

maksimal. Kegiatan kunjungan rumah sebagai salah satu kegiatan pendukung 

yang digunakan untuk melengkapi data tentang siswa harusnya pelaksanaannya 

sesuai dengan standar prosedur operasional kegiatan. 
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah bahwa adanya jawaban faking 

(jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) dari responden karena 

alasan-alasan tertentu yaitu adanya penulisan identitas, meskipun peneliti sudah 

berupaya untuk menjelaskan dan meyakinkan responden untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan pada angket dengan jujur sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Selain itu jawaban faking juga dimungkinkan terjadi karena adanya 

beberapa guru BK yang melakukan pengisian angket diluar pengawasan peneliti. 

Diluar dari jawaban-jawaban guru BK, keterbatasan penelitian juga dikarenakan 

adanya kelemahan dari alat pengumpul data itu sendiri yaitu angket. Pada angket 

ini, hasil penelitian hanya mengandalkan jawaban pernyataan angket bukan 

berdasarkan pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan kunjungan rumah 

oleh guru BK. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan kunjungan 

rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Secara umum pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 

2013/2014 menunjukkan kriteria tinggi (72.26%). Hal ini berarti guru 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung telah 

mampu melaksanakan kunjungan rumah sesuai standar prosedur operasional 

kunjungan rumah. 

2) Perencanaan kunjungan rumah menunjukkan kriteria tinggi (73.58%). Hal ini 

berarti guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung telah mampu melakukan perencanaan kunjungan rumah dengan 

baik atau telah dapat melaksanakan semua indikator-indikator yang ada pada 

tahap perencanaan secara menyeluruh. 

3) Pelaksanaan kunjungan rumah menunjukkan kriteria tinggi (78.78%) yang 

berarti guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggung telah mampu melaksanakan kegiatan kunjungan rumah sesuai 

dengan standar prosedur operasional kunjungan rumah. 
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4) Evaluasi kunjungan rumah menunjukkan kriteria tinggi (68.72%) yang berarti 

bahwa guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Temanggungtelah dapat melaksanakan penilaian atas proses dan hasil-

hasilnya dengan baik sesuai dengan standar prosedur operasional kunjungan 

rumah. 

5) Analisis hasil evaluasi menunjukkan kriteria sedang (66.84%). Hal ini 

menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Temanggung telah melakukan analisis terhadap efektifitas 

penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap penanganan kasus siswa,akan 

tetapi belum maksimal dikarenakan masih dalam kriteria sedang. Dengan 

demikian perlu adanya peningkatan dalam melakukan analisis hasil evaluasi 

guna mencapai hasil yang lebih maksimal. 

6) Tindak lanjut menunjukkan kriteria tinggi (69.12%) yang berarti bahwa guru 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung 

melakukan tindak lanjut sesuai dengan standar prosedur operasional 

kunjungan rumah. 

7) Laporan menunjukkan kriteria sedang (66.32%). Hal ini berarti bahwa guru 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung telah 

menyususun laporan kunjungan rumah, meskipun pada tahap ini masih dalam 

kategori sedang. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan maka dapat disampaikan saran kepada beberapa 

pihak di lingkungan SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung diantaranya: 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru bimbingan dan konseling agar lebih meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dalam melaksanakan kegiatan kunjungan rumah sesuai dengan 

standar prosedur operasional kunjungan rumah. Khususnya dalam menyiapkan 

kelengkapan administrasi, melakukan analisis hasil evaluasi serta menyusun 

laporan kunjungan rumah. 

5.2.2 Kepala Sekolah 

Kepada kepala sekolah untuk dapat senantiasa mengevaluasi kinerja guru 

bimbingan dan konseling dengan melihat laporan pertanggungjawaban kegiatan 

yang disusun oleh guru bimbingan dan konseling. 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET PELAKSANAAN LAYANAN 

KUNJUNGAN RUMAH OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING 

DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEMANGGGUNG TAHUN 

PELAJARAN 2013/ 2014 

 

VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR 
ITEM 

(+) (-) 

Pelaksanaan 

Layanan Kunjungan 

Rumah oleh Guru 

Bimbingan dan 

Konseling di Sma 

Negeri Se-

Kabupaten 

Temangggung 

Tahun Pelajaran 

2013/ 2014 

1. Perencanaan  1.1 Menetapkan kasus 

siswa yang 

memerlukan 

kunjungan rumah 

1.2 Meyakinkan siswa 

pentingnya 

kunjungan rumah 

1.3 Menyiapkan data 

atau informasi pokok 

pada keluarga 

1.4 Menetapkan materi 

kunjungan rumah 

1.5 Menyiapkan 

kelengkapan 

administrasi 

1, 2, 3, 

5 

 

 

6, 7 

 

 

9, 10, 

11 

 

14 

 

16, 17, 

18 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

12, 13 

 

 

15 

 

19, 20 

 2 Pelaksanaan  2.1 Mengkomunikasikan 

kunjungan rumah 

kepada pihak terkait 

2.2 Melakukan kunjungan 

rumah 

21, 22 

 

 

24, 25, 

26 

23 

 

 

27 

 3 Evaluasi 3.1 Mengevaluasi proses 

pelaksanaan kunjungan 

rumah 

28, 29 

 

 

30 
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3.2 Mengevaluasi 

kelengkapan dan 

keakuratan hasil 

kunjungan rumah 

3.3 Mengevaluasi 

penggunaan data hasil 

kunjungan rumah 

31 

 

 

 

33 

32 

 

 

 

34 

 4 Analisis hasil 

evaluasi 

4.1 Analisis terhadap 

efektifitas penggunaan 

hasil kunjungan rumah 

terhadap penanganan 

kasus siswa 

35 36 

 5 Tindak lanjut 5.1 Mempertimbangkan 

perlunya kunjungan 

rumah ulangan atau 

lanjutan 

5.2 Mempertimbangkan 

tindak lanjut layanan 

dengan menggunakan 

data hasil kunjungan 

rumah yang lebih 

lengkap atau akurat. 

37, 38 

 

 

 

40, 41 

39 

 

 

 

42 

 6 Laporan 6.1 Pelaporan hasil 

layanan 

43, 44 45 
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LEMBAR BIMBINGAN INSTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 
 

A. Pengantar 

Lembar validasi ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap instrumen 

yang akan digunakan untuk mengambil data penelitian guna penyusunan skripsi. 

Kesedian dan keikhlasan evaluator untuk melakukan penilaian sangat besar 

artinya untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian. 

 

B. Petunjuk Pengisian 

Instrumen ini dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu kesesuain butir dengan kisi-

kisi, bahasa, dan bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, diharapkan evaluator menilai 

instrumen ini berdasarkan 3 hal tersebut. Adapun rentang nilai adalah sebagai 

berikut: 

1 : sangat buruk 

2 : buruk 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

IDENTITAS EVALUATOR 

 

Nama     :  DR. Awalya, M.Pd., Kons. 

NIP     :  1960110198710 2 001 

Instansi    :  FIP UNNES 

Pengalaman penelitian yang relevan : 
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LEMBAR VALIDASI INTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 
 

Aspek Penelitian Aspek Penilaian Nilai Catatan/rekomendasi 

1. Perencanaan 

kunjungan rumah 

1. Kesesuaian butir 

dengan kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

  

2. Pelaksanaan 

kunjungan rumah 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 
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3. Evaluasi 

kunjungan rumah 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

  

4. Analisis hasil 

evaluasi kunjungan 

rumah 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

  

5. Tindak lanjut 

kunjungan rumah 

1. Kesesuaian dengan   
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butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

6. Pelaporan hasil 

kinjungan rumah 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 
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ANGKET PELAKSANAAN KUNJUNGAN RUMAH OLEH 

GURU BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Pengantar 

Dalam rangka menyelesaikan studi S1, saya bermaksud melaksanakan 

penelitian tentang pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan 

konseling. Penelitian ini tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan bapak/ ibu. 

Peneliti mohon dengan kerendahan hati, bapak/ibu untuk berkenan menjawab 

sejumlah pernyataan di bawah ini sesuai dengan tujuan pengisian angket ini 

dengan cara memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang ada adalah sesuai atau tidak 

sesuai dengan pelaksanaan yang telah bapak/ibu laksanakan. Jawaban bapak/ibu 

bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu diharap menjawab 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas kesediaan bapak/ibu berkenan 

mengisi angket ini, kami ucapkan terimakasih. 

 

B. Petunjuk Pengisian 

Berikut ini petunjuk pengisian angket ini yaitu: 

1. Tuliskan Nama, NIP, Jenis Kelamin, Pendidikan terakhir dan Asal Sekolah. 

2. Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai dengan keadaan anda sebenarnya, 

dengan cara memberi tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban. Terdapat 5 

alternatif jawaban, yaitu: 

SS : Apabila pernyataan Sangat Sesuai dengan saudara 

S : Apabila pernyataan Sesuai dengan saudara 

KS : Apabila pernyataan Kurang Sesuai dengan saudara 

TS : Apabila pernyataan Tidak Sesuai dengan saudara 

STS : Apabila pernyataan Sangat Tidak Sesuai dengan saudara 

3. Bacalah dengan seksama sebelum mengisi angket. 

 

TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN 

Lampiran 3 
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C. Identifikasi Diri 

1. Nama   : ______________________________________ 

2. NIP   : ______________________________________ 

3. Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak sesuai) 

4. Pendidikan terakhir : S-1 BK / non BK (coret yang tidak sesuai) 

Lainnya  : ______________________________________ 

5. Nama  sekolah : ______________________________________ 

 

No Pernyataan Alternatif Jawaban
SS S KS TS STS 

1. Saya menetapkan kasus siswa yang memerlukan 
kunjungan rumah sesuai analisis angket dan 
DCM 

     

2. Penggunaan instrumen angket dan DCM 
membantu saya dalam menetapkan kasus siswa 

     

3. Informasi dari guru mata pelajaran saya gunakan 
sebagai dasar menetapkan kasus siswa yang 
memerlukan kujungan rumah 

     

4. Guru mata pelajaran tidak memberikan informasi 
mengenai masalah yang sedang dialami siswa 

     

5. Kasus siswa yang dikenai kunjungan rumah 
adalah tindak lanjut dari layanan bimbingan dan 
konseling sebelumnya 

     

6. Saya melakukan pendekatan secara personal 
terhadap siswa untuk meyakinkan pentingnya 
kunjungan rumah 

     

7. Bagi saya memberikan pemahaman mengenai 
manfaat kegiatan dapat meyakinkan siswa 
mengenai pentingnya kunjungan rumah 

     

8. Saya tetap melaksanakan kegiatan kunjungan 
rumah meskipun siswa belum mengetahui 
sebelumnya 

     

9. Saya menyiapkan berbagai informasi umum dan 
data tentang siswa yang selayaknya diketahui 
oleh orang tua 

     

10. Data dan informasi mengenai siswa yang saya 
siapkan akan berguna bagi keluarga 

     

11. Data dan  informasi yang saya siapkan berguna 
untuk mendalami masalah siswa 
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12. Orang tua sudah mengetahui kondisi siswa di 
sekolah tanpa harus saya beritahukan 

     

13. Bagi saya menyiapkan data dan informasi 
mengenai siswa akan percuma, dikarenakan 
tidak ditanyakan oleh orang tua 

     

14. Penetapan materi untuk kunjungan rumah 
berdasarkan permasalahan yang dialami oleh 
siswa 

     

15. Saya bebas menentukan materi yang dibicarakan 
untuk kegiatan kunjungan rumah 

     

16. Saya menyiapkan persensi kegiatan sebelum 
melaksanakan kunjungan rumah 

     

17. Saya meminta surat ijin dari kepala sekolah 
sebelum melaksanakan kunjungan rumah 

     

18. Foam kunjungan rumah saya persiapkan untuk 
diisi oleh pihak keluarga sebagai bukti 
pelaksanaan kegiatan 

     

19. Bagi saya kelengkapan administrasi tidak 
berperan penting dalam kunjungan rumah 

     

20. Satlan kegiatan kunjungan rumah saya buat 
setelah pelaksanaan kegiatan 

     

21. Sebelum melaksanakan kunjungan rumah saya 
melakukan konfirmasi terhadap siswa mengenai 
rencana kegiatan 

     

22. Saya melaksanakan kunjungan rumah 
berdasarkan atas ijin dari kepala sekolah

     

23. Saya melaksanakan kunjungan rumah tanpa 
sepengetahuan orang tua siswa 

     

24. Topik yang dibicarakan saat pelaksanaan 
kunjungan rumah merupakan permasalahan yang 
sedang dialami oleh siswa 

     

25. Saya melakukan wawancara dengan pihak 
keluarga siswa untuk memperoleh data mengenai 
siswa 

     

26 Saat melakukan kunjungan rumah saya merekam 
dan mengakhirinya dengan menyimpulkan hasil 
kegiatan 

     

27. Yang saya bicarakan dengan keluarga siswa 
ketika melaksanakan kunjungan rumah adalah 
hal diluar permasalahan siswa 

     

28. Saya melakukan evaluasi terhadap proses 
kegiatan kunjungan rumah 

     

29. Saya menggunakan instrumen untuk melakukan 
evaluasi proses pelaksanaan kunjungan rumah 
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30. Setelah pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah 
saya langsung menetapkan tindak lanjut kegiatan 

     

31. Saya masih mendapati data yang belum 
diperoleh setelah pelaksanaan kunjungan rumah 
berakhir 

     

32. Saya dapat memastikan keakuratan dan 
kelengkapan data kunjungan rumah yang 
diperoleh tanpa melakukan evaluasi 

     

33. Saya melakukan penilaian terhadap data hasil 
kunjungan rumah yang digunakan dalam 
pengentasan masalah siswa  

     

34. Data hasil kunjungan rumah tidak membantu 
dalam pengentasan masalah siswa 

     

35. Saya melakukan analisis hasil evaluasi untuk 
memastikan keefektifan penggunaan data hasil 
kunjungan rumah terhadap penanganan kasus 
siswa 

     

36. Bagi saya menganalisis hasil evaluasi memakan 
banyak waktu 

     

37. Saya mengkomunikasikan kepada keluarga 
apabila diperlukan kunjungan rumah ulang 

     

38. Saya selalu berfikir mengenai kegiatan lanjutan 
setelah melaksanakan kunjungan rumah 

     

39. Bagi saya kegiatan kunjungan rumah cukup 
dilakukan satu kali 

     

40. Data hasil kunjungan rumah yang lebih akurat 
saya gunakan untuk pertimbangan tindak lanjut 
kegiatan 

     

41. Apabila dirasa permasalahan siswa sudah 
terpecahkan saya menghentikan kegiatan 
kunjungan rumah 

     

42. Apabila kasus siswa berada diluar kemampuan, 
saya melakukan alih tangan kasus kepada pihak 
lain 

     

43. Saya menyusun laporan kegiatan kunjungan 
rumah sesuai prosedur 

     

44. Laporan kegiatan kunjungan rumah hanya saya 
simpan sebagai arsip BK 

     

45. Apabila ada yang menanyakan hasil kegiatan 
kunjungan rumah, saya jelaskan secara lisan 
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DATA UJI COBA ANGKET PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH  
OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING  

 
No  Kode  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

1  R‐01 2 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 

2  R‐02 4 4 2 2 5 4 5 1 5 5 5 1 2 5 5 5 2 4 5 5 

3  R‐03 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 3 5 5 4 

4  R‐04 5 5 2 3 4 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 4 3 4 5 5 

5  R‐05 5 5 3 1 3 4 5 4 5 5 4 1 1 5 5 5 3 4 5 5 

6  R‐06 3 4 3 1 4 4 4 2 5 4 3 2 2 5 4 4 3 3 3 4 

7  R‐07 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 1 5 4 4 2 3 3 4 

8  R‐08 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 3 1 2 4 3 4 2 3 3 4 

9  R‐09 3 3 2 1 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 

10  R‐10 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

V
al
id
it
as
 

R
el
ia
b
il
it
as
 

∑X  35 42 25 24 34 37 43 33 41 42 37 20 24 45 42 40 28 35 40 41 

∑X2  133 182 65 70 124 147 191 125 177 180 147 48 76 209 184 168 84 133 170 173 

∑XY  7589 8997 5292 5093 7316 8004 9221 7068 8794 8936 8019 4097 5052 9618 9035 8590 5948 7597 8638 8751 

rxy  0.713 0.9069 0.3826 0.2032 0.7193 0.8557 0.9317 0.4174 0.7422 0.7899 0.9058 ‐0.341 0.0653 0.8118 0.9248 0.8031 0.3803 0.8779 0.8794 0.794 

rtabel  0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

Kriteria  valid valid tidak  tidak  valid valid valid Tidak  valid valid valid tidak  tidak  valid valid valid tidak  valid valid valid 

σb2  1.05 0.56 0.25 1.24 0.84 1.01 0.61 1.61 0.89 0.36 1.01 0.8 1.84 0.65 0.76 0.8 0.56 1.05 1 0.49 
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21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 

3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 2 5 3 5 5 5 2 3 2 5 

3 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 

1 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 2 3 2 4 

3 3 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 1 3 1 5 

3 3 3 4 5 5 5 3 5 3 3 5 1 5 3 5 5 5 4 4 3 5 

3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 2 5 5 5 1 3 2 4 

2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 5 2 3 1 4 

2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 1 4 4 3 4 5 3 2 3 4 

2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 

2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

24 28 23 35 39 41 41 26 40 31 37 39 18 40 32 42 43 46 24 30 24 42 

62 82 57 129 157 171 175 74 164 103 141 159 36 168 114 184 191 218 68 94 66 180 

5096 5912 4962 7559 8341 8712 8811 5361 8527 6667 7779 8379 3703 8600 6736 9013 9199 9804 5032 6409 4950 8946 

0.3562 0.273 0.7643 0.9575 0.8362 0.7891 0.9116 ‐0.35 0.8014 0.7095 0.1635 0.8582 ‐0.37 0.8406 0.1097 0.8401 0.8372 0.72 0.0211 0.674 ‐0.277 0.8458 

0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

tidak  tidak  valid valid valid valid valid tidak  valid valid tidak  valid tidak  valid tidak  valid valid valid tidak  valid tidak  valid 

0.44 0.36 0.41 0.65 0.49 0.29 0.69 0.64 0.4 0.69 0.41 0.69 0.36 0.8 1.16 0.76 0.61 0.64 1.04 0.4 0.84 0.36 
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43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  Y  Y² 

5 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 3 3 235 55225 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 2 4 3 3 226 51076 

4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 3 3 242 58564 

5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 4 249 62001 

5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 2 5 4 3 5 4 2 241 58081 

4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 202 40804 

4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 196 38416 

4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 188 35344 

4 4 5 3 2 3 2 3 5 2 3 3 1 3 3 2 4 2 2 185 34225 

3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 148 21904 

42 38 34 34 25 41 37 38 37 31 39 34 22 35 37 22 40 29 26 2112 455640 

180 150 124 120 69 175 147 148 149 101 155 120 54 131 147 52 166 89 72 k =  61 

8946 8141 7128 7277 5455 8811 7992 8104 7748 6656 8290 7277 4796 7526 8029 4726 8564 6238 5578 σt²  11162 

0.8458 0.8244 0.0308 0.7965 0.9159 0.9116 0.8156 0.8212 0.401 0.7892 0.7691 0.7965 0.8486 0.7172 0.9392 0.6668 0.8146 0.7931 0.676 ∑σb²  42.16 

0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

valid valid tidak  valid valid valid valid valid tidak  valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 

0.36 0.56 0.84 0.44 0.65 0.69 1.01 0.36 1.21 0.49 0.29 0.44 0.56 0.85 1.01 0.36 0.6 0.49 0.44   
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PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET PELAKSANAAN LAYANAN 
KUNJUNGAN RUMAH OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING  

 
 

 
Rumus:  
 
 
 
 
Perhitungan:  
Berikut ini merupakan perhitungan validitas butir nomor 1 
 

No X Y X² Y² XY 
1 2 235 4 55225 470 
2 4 226 16 51076 904 
3 4 242 16 58564 968 
4 5 249 25 62001 1245 
5 5 241 25 58081 1205 
6 3 202 9 40804 606 
7 3 196 9 38416 588 
8 4 188 16 35344 752 
9 3 185 9 34225 555 
10 2 148 4 21904 296 
jml 35 2112 133 455640 7589 

 
Kriteria: butir angket valid jika rxy > r tabel 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 
 

rxy      = 
          

√          

rxy      =0.713 

 
Pada a = 5% dengan N = 10 diperoleh r tabel = 0,632 
Karena r xy> r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid. 
 
 
 
 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222xyr

ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=
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PERHITUNGAN RELIABILITAS ANGKET ANGKET PELAKSANAAN 
LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH OLEH GURU BIMBINGAN DAN 

KONSELING 
 

 
Rumus : 
 
 
Kriteria: 
Apabila r hitung > r tabel, maka angket tersebut reliabel 
 
Perhitungan: 
1. Varians total 
 
 
 

σt
2 =  455640 – 446054,4   

   10 
 = 958,56 

 
2. Varians butir 

 
ac 

   

  Σσb1
2  =

,
= 1,05 

 
 Σσb2

2    =
,

= 0,56 
 
 Σσb3

2    = 
,

 = 0,25 

  

 Σσb61
2    = 

,
 = 0.44 

 Σσb
2 =42,16 

 r11 = 61
61 1 1 42,16

958,56  

  = 0,972 

Pada a = 5% dengan n = 10, diperoleh  r tabel = 0,632 
Karena r11> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliable. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1
1k

k

t

br
σ
σ

( )

Ν
Ν

ΣΥ
−ΣΥ

=

2
2

2
tσ

( )

Ν
Ν

Σ−Σ
=∑

2
2

2

XX
bσ

Lampiran 6 



 
 

 
 

101

PERHITUNGAN DATA ANGKET PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA 
NEGERI SE-KABUPATEN TEMANGGGUNG TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

No  Kode  Pendidikan 

Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling 

Menetapkan kasus siswa yang memerlukan 
kunjungan rumah 

Meyakinkan siswa pentingnya kunjungan 
rumah 

Menyiapkan data atau informasi pokok pada 
keluarga 

1 2 3 4 5 Jumlah % Skor Kriteria 6 7 8 Jumlah % Skor Kriteria 9 10 11 12 13 Jumlah % Skor Kriteria 

1 R‐01 NON BK 3 4 3 4 3 17 68 tinggi 4 3 4 11 73.3 tinggi 4 4 4 2 3 17 68 tinggi 
2 R‐02 NON BK 4 3 3 3 4 17 68 tinggi 4 4 2 10 66.6 sedang 4 4 4 3 3 18 72 tinggi 
3 R‐03 S1‐BK 3 4 4 3 4 18 72 tinggi 3 4 2 9 60 sedang 4 4 4 2 4 18 72 tinggi 
4 R‐04 S1‐BK 5 4 3 2 5 19 76 tinggi 4 4 3 11 73.3 tinggi 4 4 5 2 3 18 72 tinggi 
5 R‐05 S1‐BK 4 4 4 4 4 20 80 tinggi 4 4 2 10 66.7 sedang 4 4 4 2 5 19 76 tinggi 
6 R‐06 S1‐BK 4 4 4 2 4 18 72 tinggi 3 4 4 11 73.3 tinggi 3 3 3 2 4 15 60 sedang 
7 R‐07 NON‐BK 4 4 4 2 4 18 72 tinggi 4 5 4 13 86.7 sangat tinggi 5 4 4 4 4 21 84 sangat tinggi 
8 R‐08 S1‐BK 4 4 3 4 4 19 76 tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 4 4 4 4 4 20 80 tinggi 
9 R‐09 S1‐BK 3 4 4 3 4 18 72 tinggi 3 3 3 9 60 sedang 4 4 4 3 2 17 68 tinggi 

10 R‐10 S1‐BK 4 4 4 3 3 18 72 tinggi 3 4 2 9 60 sedang 3 4 4 4 3 18 72 tinggi 
11 R‐11 NON‐BK 5 5 4 5 5 24 96 sangat tinggi 5 5 1 11 73.3 tinggi 5 5 5 5 5 25 100 sangat tinggi 
12 R‐12 S1‐BK 4 4 3 3 4 18 72 tinggi 4 4 2 10 66.6 sedang 4 5 4 3 3 19 76 tinggi 
13 R‐13 S1‐BK 3 4 4 4 4 19 76 tinggi 4 5 4 13 86.7 sangat tinggi 4 5 4 4 4 21 84 sangat tinggi 
14 R‐14 S1‐BK 3 4 3 4 4 18 72 tinggi 3 4 3 10 66.7 sedang 4 5 3 3 3 18 72 tinggi 
15 R‐15 NON‐BK 4 3 3 3 4 17 68 tinggi 4 5 2 11 73.3 tinggi 4 5 3 3 3 18 72 tinggi 
16 R‐16 S1‐BK 4 5 4 4 4 21 84 sangat tinggi 3 4 4 11 73.3 tinggi 4 5 5 4 2 20 80 tinggi 
17 R‐17 S1‐BK 4 3 4 3 3 17 68 tinggi 4 4 1 9 60 sedang 4 5 3 3 4 19 76 tinggi 
18 R‐18 S1‐BK 4 5 4 4 4 21 84 sangat tinggi 4 4 2 10 66.6 sedang 4 5 5 3 4 21 84 sangat tinggi 
19 R‐19 S1‐BK 4 5 4 4 4 21 84 sangat tinggi 4 4 3 11 73.3 tinggi 5 5 5 3 5 23 92 sangat tinggi 

 Ratarata  75.37  tinggi  Ratarata  70.53  tinggi  Ratarata  77.00  tinggi 

   Distribisi / Frekuensi f % Distribisi / Frekuensi f % Distribisi / Frekuensi f % 

   Sangat tinggi 4 21.05 Sangat tinggi 2 10.53 Sangat tinggi 4 21.05 

   Tinggi 15 78.94 Tinggi 8 42.10 Tinggi 13 68.42 

   Sedang 0 0 Sedang 9 47.37 Sedang 2 10.53 

   Rendah 0 0 Rendah 0 0 Rendah 0 0 

   Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 

   Jumlah 19 100 Jumlah 19 100 Jumlah 19 100 

   DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 1 = 73.95 
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Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling 

Perencanaan  Pelaksanaan 

Menetapkan materi kunjungan rumah  Menyiapkan kelengkapan administrasi 
Mengkomunikasikan kunjungan rumah 

kepada pihak terkait  Melakukan kunjungan rumah 

14 15 Jumlah % Skor Kriteria 16 17 18 19 20 Jumlah % Skor Kriteria 21 22 23 Jumlah % Skor Kriteria 24 25 26 27 Jumla
h % Skor Kriteria 

3 3 6 60 sedang 3 3 3 4 3 16 64 Sedang 4 4 4 12 80 tinggi 4 4 3 3 14 70 tinggi 
4 2 6 60 sedang 4 4 3 3 2 16 64 Sedang 4 5 3 12 80 tinggi 4 4 4 3 15 75 tinggi 
3 3 6 60 sedang 4 3 4 3 2 16 64 Sedang 4 5 3 12 80 tinggi 4 5 4 3 16 80 tinggi 
4 4 8 80 tinggi 4 5 4 3 3 19 76 Tinggi 4 5 3 12 80 tinggi 5 3 5 4 17 85 sangat tinggi 
4 4 8 80 tinggi 3 5 4 5 4 21 84 sangat tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 3 5 4 4 16 80 tinggi 
4 4 8 80 tinggi 3 2 4 3 3 15 60 Sedang 4 3 4 11 73.33 tinggi 3 3 3 3 12 60 sedang 
4 4 8 80 tinggi 5 5 4 4 4 22 88 sangat tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 4 5 4 4 17 85 sangat tinggi 
4 4 8 80 tinggi 2 4 4 4 4 18 72 Tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 4 4 4 4 16 80 tinggi 
4 4 8 80 tinggi 4 4 4 4 2 18 72 Tinggi 3 4 2 9 60 sedang 4 5 5 5 19 95 sangat tinggi 
3 3 6 60 sedang 3 3 4 4 2 16 64 Sedang 2 1 1 4 26.67 sangat rendah 3 4 4 4 15 75 tinggi 
5 5 10 100 sangat tinggi 5 5 5 5 4 24 96 sangat tinggi 2 5 3 10 66.67 sedang 5 5 4 5 19 95 sangat tinggi 
3 3 6 60 sedang 4 4 4 3 2 17 68 Tinggi 4 3 2 9 60 sedang 5 4 4 3 16 80 tinggi 
4 4 8 80 tinggi 4 3 3 3 1 14 56 Sedang 5 4 5 14 93.33 sangat tinggi 5 5 5 5 20 100 sangat tinggi 
3 4 7 70 tinggi 4 3 3 2 3 15 60 Sedang 4 4 3 11 73.33 tinggi 4 5 4 3 16 80 tinggi 
4 3 7 70 tinggi 2 4 4 3 3 16 64 Sedang 4 4 2 10 66.67 sedang 4 5 4 4 17 85 sangat tinggi 
5 5 10 100 sangat tinggi 3 5 3 4 4 19 76 Tinggi 4 5 4 13 86.67 sangat tinggi 5 5 5 5 20 100 sangat tinggi 
4 4 8 80 tinggi 3 4 4 3 1 15 60 Sedang 3 5 2 10 66.67 sedang 5 5 4 5 19 95 sangat tinggi 
4 3 7 70 tinggi 4 4 5 4 2 19 76 Tinggi 3 4 2 9 60 sedang 4 5 3 4 16 80 tinggi 
5 4 9 90 sangat tinggi 4 5 5 3 4 21 84 sangat tinggi 4 5 3 12 80 tinggi 5 5 3 5 18 90 sangat tinggi 
Ratarata  75.79  tinggi  Ratarata  70.95  Tinggi  Ratarata  72.28  tinggi  Ratarata  83.68  tinggi 

Distribusi/Frek.  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  % 
Sangat tinggi 3 15.79 Sangat tinggi 4 21.05 Sangat tinggi 2 10.53 Sangat tinggi 9 47.37 
Tinggi 11 57.89 Tinggi 6 31.58 Tinggi 10 52.63 Tinggi 9 47.37 
Sedang 5 26.32 Sedang 9 47.37 Sedang 6 31.58 Sedang 1 5.26 
Rendah 0 0 Rendah 0 0 Rendah 0 0 Rendah 0 0 
Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 1 5.26 Sangat rendah 0 0 
Jumlah   19  100  Jumlah   19  100  Jumlah  19  100  Jumlah  19  100 
DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 1 = 73.95  DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 2 = 78.80 
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Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi  Analisis Hasil Evaluasi 

Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan 
rumah 

Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil 
kunjungan rumah 

Mengevaluasi penggunaan data hasil 
kunjungan rumah 

Analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil 
kunjungan rumah terhadap penenganan kasus 

siswa 
28 29 30 Jumlah % Skor Kriteria 31 32 Jumlah % Skor Kriteria 33 34 Jumlah % Skor Kriteria 35 36 Jumlah % Skor Kriteria 
4 4 3 11 73.33 tinggi 3 3 6 60 Sedang 4 4 8 80 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 4 3 11 73.33 tinggi 4 3 7 70 Tinggi 5 3 8 80 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 4 2 10 66.67 sedang 4 3 7 70 Tinggi 4 3 7 70 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 3 2 9 60 sedang 3 2 5 50 Rendah 4 4 8 80 tinggi 1 4 5 50 rendah 
4 4 2 10 66.67 sedang 3 4 7 70 Tinggi 4 4 8 80 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 4 2 10 66.67 sedang 2 4 6 60 Sedang 4 3 7 70 tinggi 3 3 6 60 sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 2 4 6 60 Sedang 4 4 8 80 tinggi 4 4 8 80 tinggi 
4 2 2 8 53.33 sedang 3 4 7 70 Tinggi 2 3 5 50 rendah 4 2 6 60 sedang 
4 4 2 10 66.67 sedang 3 3 6 60 Sedang 4 3 7 70 tinggi 4 4 8 80 tinggi 
4 4 1 9 60 sedang 1 4 5 50 Rendah 3 3 6 60 sedang 3 4 7 70 tinggi 
5 5 1 11 73.33 tinggi 4 4 8 80 Tinggi 4 4 8 80 tinggi 2 4 6 60 sedang 
4 4 2 10 66.67 sedang 3 3 6 60 sedang 4 4 8 80 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
5 5 1 11 73.33 tinggi 1 1 2 20 sangat rendah 5 5 10 100 sangat tinggi 3 3 6 60 sedang 
4 4 3 11 73.33 tinggi 4 2 6 60 sedang 4 5 9 90 sangat tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 4 1 9 60 sedang 3 3 6 60 sedang 4 4 8 80 tinggi 3 3 6 60 sedang 
4 4 1 9 60 sedang 4 4 8 80 tinggi 5 5 10 100 sangat tinggi 3 4 7 70 tinggi 
5 4 2 11 73.33 tinggi 3 3 6 60 sedang 4 5 9 90 sangat tinggi 3 4 7 70 tinggi 
4 4 2 10 66.67 sedang 3 2 5 50 rendah 4 3 7 70 tinggi 3 3 6 60 sedang 
4 4 3 11 73.33 tinggi 3 3 6 60 sedang 4 4 8 80 tinggi 3 4 7 70 tinggi 
Ratarata  67.72  sedang  Ratarata  60.53  sedang  Ratarata  78.42  tinggi  Ratarata  66.84  sedang 

Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  % 

Sangat tinggi 0 0 Sangat tinggi 0 0 Sangat tinggi 4 21.05 Sangat tinggi 0 0 
Tinggi 8 42.10 Tinggi 6 31.56 Tinggi 13 68.42 Tinggi 12 63.15 

Sedang 11 57.90 Sedang 9 47.37 Sedang 1 5.26 Sedang 6 31.58 

Rendah 0 0 Rendah 3 15.79 Rendah 1 5.26 Rendah 1 5.26 

Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 1 5.26 Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 

Jumlah  19  100  Jumlah  19  100  Jumlah  19  100  Jumlah  19  100 
DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 3 = 68.72  DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 4 = 66.84 
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Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling 
Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Guru 
Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 

seKabupaten Temanggung 

Tindak Lanjut Laporan

Mempertimbangkan perlunya kunjungan rumah 
ulang atau lanjutan 

Mempertimbangkan tindak lanjut layanan 
dengan menggunakan data hasil kunjungan 

rumah yang lebih lengkap dan akurat 
Pelaporan hasil layanan 

37 38 39 Jumlah % Skor Kriteria 40 41 42 Jumlah % Skor Kriteria 43 44 45 Jumlah % Skor Kriteria Jumlah Keseluruhan  % Skor  Kriteria 
3 4 3 10 66.67 Sedang 2 3 1 6 40 rendah 3 5 3 11 73.33 tinggi 152 67.56 sedang 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 4 4 1 9 60 sedang 2 4 3 9 60 sedang 156 69.33 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 5 4 1 10 66.67 sedang 2 5 3 10 66.67 sedang 157 69.78 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 4 4 1 9 60 sedang 2 3 4 9 60 sedang 160 71.11 tinggi 
4 4 4 12 80 Tinggi 4 4 2 10 66.67 sedang 4 3 4 11 73.33 tinggi 171 76 tinggi 
2 4 4 10 66.67 Sedang 2 4 2 8 53.33 sedang 4 2 4 10 66.67 sedang 147 65.33 sedang 
2 4 2 8 53.33 Sedang 4 4 1 9 60 sedang 4 2 4 10 66.67 sedang 172 76.44 tinggi 
4 3 4 11 73.33 Tinggi 4 4 2 10 66.67 sedang 4 2 4 10 66.67 sedang 162 72 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 4 4 1 9 60 sedang 3 5 4 12 80 tinggi 161 71.56 tinggi 
5 5 3 13 86.67 sangat tinggi 5 5 1 11 73.33 tinggi 1 5 3 9 60 sedang 146 64.89 sedang 
5 5 5 15 100 sangat tinggi 5 5 1 11 73.33 tinggi 3 5 3 11 73.33 tinggi 193 85.78 sangat tinggi 
4 4 4 12 80 Tinggi 4 2 3 9 60 sedang 2 4 2 8 53.33 sedang 155 68.89 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 4 4 1 9 60 sedang 2 5 4 11 73.33 tinggi 169 75.11 tinggi 
4 4 4 12 80 Tinggi 5 4 1 10 66.67 sedang 3 4 2 9 60 sedang 159 70.67 tinggi 
4 3 3 10 66.67 Sedang 4 4 2 10 66.67 sedang 2 4 2 8 53.33 sedang 153 68 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 5 5 1 11 73.33 tinggi 3 5 2 10 66.67 sedang 180 80 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 5 3 2 10 66.67 sedang 3 3 4 10 66.67 sedang 161 71.56 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 4 4 2 10 66.67 sedang 2 4 4 10 66.67 sedang 162 72 tinggi 
4 4 3 11 73.33 Tinggi 5 4 2 11 73.33 tinggi 4 3 4 11 73.33 tinggi 180 80 tinggi 
Ratarata  74.39  Tinggi  Ratarata  63.86  sedang  Ratarata  66.32  sedang  Ratarata  72.42  tinggi 

Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  %  Distribusi/Frekuensi  f  % 

Sangat tinggi 2 10.53 Sangat tinggi 0 0 Sangat tinggi 0 0 Sangat tinggi  1  5.26 

Tinggi 13 68.42 Tinggi 4 21.05 Tinggi 6 31.58 Tinggi  14  73.68 

Sedang 4 21.05 Sedang 14 73.67 Sedang 13 68.42 Sedang  4  21.05 

Rendah 0 0 Rendah 1 5.26 Rendah 0 0 Rendah  0  0 

Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 Sangat rendah 0 0 Sangat rendah  0  0 

Jumlah  19  100  Jumlah  19  100  Jumlah  19  100  Jumlah  19  100 
DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 5 = 69.12  DESKRIPTIF PESENTASE INDIKATOR 6 = 66.31   
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NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

R 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1 3 5 3

R 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 1 2 4 3

R 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 1 2 5 3

R 4 5 4 3 2 5 4 4 3 4 4 5 2 3 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 5 3 5 4 4 3 2 3 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 2 4 3

R 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3

R 6 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2

R 7 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 2

R 8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2

R 9 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 5 5 5 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 5 4

R 10 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 1 1 4 3 3 4 3 5 5 3 5 5 1 1 5 3

R 11 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 3 5 5 4 5 5 5 1 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 1 3 5 3

R 12 4 4 3 3 4 4 4 2 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 5 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2

R 13 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 4 4 3 4 4 1 2 5 4

R 14 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 3 4 2

R 15 4 3 3 3 4 4 5 2 4 5 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2

R 16 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 5 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 1 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 5 1 3 5 2

R 17 4 3 4 3 3 4 4 1 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 1 3 5 2 5 5 4 5 5 4 2 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5 3 2 3 4 3

R 18 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 4 2 4 5 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4

R 19 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 2 4 4 3

Jumlah 73 77 69 64 75 71 78 52 77 84 77 59 68 74 70 68 75 74 67 53 70 78 58 80 86 76 76 79 75 39 56 59 76 73 70 57 73 76 63 79 75 28 53 83 53

Ratarata 76,8 81,1 72,6 67,4 78,9 74,7 82,1 54,7 81,1 88,4 81,1 62,1 71,6 77,9 73,7 71,6 78,9 77,9 70,5 55,8 73,7 82,1 61,1 84,2 90,5 80 80 83,2 78,9 41,1 58,9 62,1 80 76,8 73,7 60 76,8 80 66,3 83,2 78,9 29,5 55,8 87,4 55,8

PERHITUNGAN RATA-RATA PER BUTIR ANGKET KUNJUNGAN RUMAH OLEH GURU BIMBINGAN DAN 
KONSELING DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEMANGGGUNG TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 
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KISI-KISI PANDUAN WAWANCARA 

 

NO PROSEDUR KONSEP/VARIABEL/SUB VARIABEL 
ITEM 

NO 

1. Tujuan 
Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh 

guru bimbingan dan konseling. 
 

2. Fokus Standar prosedur operasional kunjungan rumah.  

3. Penjelasan dari 

tinjauan pustaka 

Dari Sukardi (2008: 91) ditemukan penjelasan 

a. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling untuk memperoleh 

data, keterangan, kemudahan, dan komitmen 

bagi terentaskannya permasalahan peserta 

didik (klien/konseli) melalui kunjungan 

kerumahnya. 

Dari Prayitno (2004: 13-15) ditemukan 

penjelasan 

b. Operasional kegiatan kunjungan rumah 

meliputi:: 

1) Perencanaan 

a. Menetapkan kasus (dan klien yang 

mengalaminya) yang memerlukan 

kunjungan rumah 

b. Meyakinkan klien tentang pentingnya 

kunjungan rumah 

c. Menyiapkan data atau informasi pokok 

yang perlu dikomunikasikan kepada 

keluarga 

d. Menetapkan materi kunjungan rumah 
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(data yang perlu diungkapkan dan 

peranan masing-masing anggota 

keluarga yang akan ditemui) 

e. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2) Pelaksanaan 

a. Mengkomunikasikan (rencana) kegiatan 

kunjungan rumah kepada pihak-pihak 

terkait 

b. Melakukan kunjungan rumah: 

1) bertemu dengan orang 

tua/wali/anggota keluarga lain 

2) membahas permasalahan klien 

3) melengkapi data 

4) mengembangkan komitmen orang 

tua/wali/anggota keluarga lain 

5) menyelenggarakan “konseling 

keluarga” (jika diperlukan dan 

dimungkinkan) 

6) merekam dan menyimpulkan hasil 

kegiatan 

3) Evaluasi 

a. Mengevaluasi proses pelaksanaan 

kunjungan rumah 

b. Mengevaluasi kelengkapan dan 

keakuratan hasil kunjungan rumah, serta 

komitmen orang tua/wali/anggota 

keluarga lain 

c. Mengevaluasi penggunaan data hasil 

kunjungan rumah dalam pengentasan 

masalah klien 

 

 

 

 

 

 

3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

108

4) Analisis Hasil Evaluasi 

Analisis terhadap efektifitas penggunaan 

hasil kunjungan rumah terhadap 

penanganan kasus, khususnya 

pengentasan masalah klien. 

5) Tindak Lanjut 

a. Mempertimbangkan apakah diperlukan 

kunjungan rumah ulangan atau lanjutan 

b. Mempertimbangkan tindak lanjut 

layanan dengan menggunakan data hasil 

kunjungan rumah yang lebih lengkap 

atau akurat. 

6) Laporan 

a. Menyusun laporan kegiatan kunjungan 

rumah 

b. Menyampaikan laporan kepada pihak 

terkait 

c. Mendokumentasikan laporan 

 

7 

 

 

 

 

8, 9 

 

 

 

 

 

 

10, 11 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Agustine Ike Ariani, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 08.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Temanggung 

4. Alamat sekolah : Jln. Kartini No. 4 Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Merencanakan siapa (siswa) yang akan 

dikunjungi serta jadwal kunjungan rumah. 

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan 

diantaranya hal apa yang akan 

disampaikan kepada keluarga dan 

kelengkapan  kunjungan rumah 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Ada. Sebelum melakukan kunjungan 

rumah, biasanya saya memberikan surat 

kepada siswa untuk disampaikan kepada 

keluarganya. 

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Sebelum melaksanakan kunjungan rumah 

yang pasti kita memberitahu beberapa 

pihak, seperti ijin dari kepala sekolah 

pemberitahuan kepada siswa dan 

keluarganya. 

Lampiran 10 
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5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

rumah di kediaman siswa? 

Membicarakan masalah yang dialami oleh 

siswa dan mengumpulkan informasi dari 

keluarga terkait permasalahan yang 

dialami siswa. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Iya, itu sudah tentu dilakukan. Yang jelas 

apakah kunjungan rumah sudah berjalan 

dengan baik dan apakah data/informasi 

yang dibutuhkan sudah diperoleh. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Iya. Hasil yang diperoleh dari kunjungan 

rumah dianalisis, apakah efektif terhadap 

membantu menyelesaikan masalah siswa. 

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Apabila diperlukan maka dilakukan tindak 

lanjut. Hal ini bisa berupa kunjungan 

rumah ulang atau lanjutan. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Tidak harus. Apabila kunjungan rumah 

dirasa sudah berhasil maka tindak lanjut 

tidak perlu dilaksanakan. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Iya, saya membuat laperprog. Karena hal 

tersebut merupakan bentuk dari 

pertanggungjawaban telah melaksanakan 

kunjungan rumah. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Untuk semua pihak yang terkait, terutama 

untuk kepala sekolah. 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Sunarti, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 09.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 2 Temanggung 

4. Alamat sekolah : Jln. Pahlawan Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Menetapkan jadwal kunjungan rumah, dan 

identifikasi permasalahan siswa yang 

memerlukan kunjungan rumah.  

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Informasi mengenai siswa yang perlu 

disampaikan kepada keluarga serta 

administrasi (form kunjungan rumah). 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Pemberitahuan kepada keluarga saya 

sampaikan secara lisan kepada siswa.  

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Ya. Sebelum melaksanakan kunjungan 

rumah saya meminta ijin kepala sekolah 

(surat tugas). 

5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

Membahas permasalahan yang dialami 

siswa dengan keluarga. Meminta 
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rumah di kediaman siswa? partisipasi keluarga dalam membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dialami 

siswa. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Hal yang dievaluasi seperti halnya 

hambatan dan kendala selama 

melaksanakan kunjungan rumah. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Ya, sebagai masukan bagi saya agar 

kenjungan rumah selanjutnya dapat 

berjalan lebih baik lagi. 

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Itu tergantung kebutuhan saja. Apabila 

dirasa perlu maka dilakukan tindak lanjut. 

Misalkan permasalahan belum 

terselesaikan atau data yang diperoleh 

kurang lengkap. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Tidak. Apabila kunjungan rumah dirasa 

sudah berhasil maka tindak lanjut tidak 

perlu dilaksanakan. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Seharusnya iya, akan tetapi masih banyak 

administrasi yang harus saya siapkan jadi 

hal tersebut belum dapat saya lakukan. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Untuk pertanggungjawaban saya kepada 

kepala sekolah telah melaksanakan 

kunjungan rumah. 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Tri Yuliani Suhesti, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 12.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 3 Temanggung 

4. Alamat sekolah : Jln. Mujahidin Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Merencanakan jadwal pelaksanaan 

kunjungan rumah. 

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Saya biasanya mempersiapkan 

mengenai hal yang akan dibicarakan 

saat mengunjungi rumah siswa. 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Saya biasanya langsung 

mengunjungi rumah siswa bersama 

siswa yang bersangkutan. 

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Tentu saja, hal ini saya bicarakan 

terlebih dahulu dengan siswa yang 

bersangkutan. 

5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

Yang jelas membicarakan mengenai 

masalah yang sedang dialami oleh 
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rumah di kediaman siswa? siswa disekolah. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Selama kegiatan berjalan dengan 

lancar saya tidak perlu melakukan 

evaluasi. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Tidak.  

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Apa bila dirasa perlu maka 

dilakukan tindak lanjut. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Tidak harus, tergantung apakah 

masalah siswa tersebut sudah 

terpecahkan atau perlu penanganan 

lebih lanjut. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Semua kegiatan dalam BK harus 

dilaporkan, namun hal ini sering 

terhalang oleh tugas-tugas lain yang 

harus saya kerjakan. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Laporan itu disusun sebagai bukti 

kegiatan dan arsip BK. 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Sri Muryati, S.Psi. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 10.30 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Candiroto 

4. Alamat sekolah : Jln. Sibajak, Muntung, Candiroto, Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Merencanakan waktu pelaksanaan 

kunjungan rumah. Serta siswa yang 

akan dikunjungi rumahnya. 

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Mempersiapkan mengenai hal yang 

hendak dibicarakan dengan keluarga 

siswa. 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Pemberitahuan mengenai kunjungan 

rumah saya sampaikan kepada siswa 

yang bersangkutan. 

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Sebelum melaksanakan kunjungan 

rumah saya selalu berkomunukasi 

dengan siswa yang hendak 

dikunjungi. 

5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

Membicarakan mengenai 

permasalahan yang dialami siswa 
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rumah di kediaman siswa? bersama dengan keluarganya. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Iya. Saya mengevaluasi proses 

kunjungan rumah, apakah ada 

hambatan atau tidak. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Hasil dari evaluasi itu saya gunakan 

sebagai koreksi, agar kunjungan 

rumah selanjutnya lebih baik. 

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Apabila dirasa perlu maka dilakukan 

tindak lanjut. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Hal itu disesuaikan dengan 

kebutuhan. Apabila permasalahan 

siswa belum terselesaikan dapat 

dapat dilakukan tindak lanjut. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Iya, akan tetapi hal itu sering 

tertunda dikarenakan beberapa 

tugas lain yang perlu saya kerjakan. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Untuk saya pribadi, sebagai bukti 

telah melaksanakan kunjungan 

rumah. 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Martina Puji Astuti, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 11.30 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Parakan 

4. Alamat sekolah : Jln. Ngadirejo-Parakan, Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Merencanakan siapa (siswa) yang 

akan dikunjungi serta jadwal 

kunjungan rumah. 

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan diantaranya hal apa 

yang akan disampaikan kepada 

keluarga dan kelengkapan  

kunjungan rumah 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Ada. Sebelum melakukan kunjungan 

rumah, biasanya saya memberikan 

surat kepada siswa untuk 

disampaikan kepada keluarganya. 

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Sebelum melaksanakan kunjungan 

rumah yang pasti kita memberitahu 

beberapa pihak, seperti ijin dari 

kepala sekolah pemberitahuan 
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kepada siswa dan keluarganya. 

5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

rumah di kediaman siswa? 

Membicarakan masalah yang 

dialami oleh siswa dan 

mengumpulkan informasi dari 

keluarga terkait permasalahan yang 

dialami siswa. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Iya, itu sudah tentu dilakukan. Yang 

jelas apakah kunjungan rumah 

sudah berjalan dengan baik dan 

apakah data/informasi yang 

dibutuhkan sudah diperoleh. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Iya. Hasil yang diperoleh dari 

kunjungan rumah dianalisis, apakah 

efektif terhadap membantu 

menyelesaikan masalah siswa. 

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Apabila diperlukan maka dilakukan 

tindak lanjut. Hal ini bisa berupa 

kunjungan rumah ulang atau 

lanjutan. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Tidak harus. Apabila kunjungan 

rumah dirasa sudah berhasil maka 

tindak lanjut tidak perlu 

dilaksanakan. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Iya, saya membuat laperprog. 

Karena hal tersebut merupakan 

bentuk dari pertanggungjawaban 

telah melaksanakan kunjungan 

rumah. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Untuk semua pihak yang terkait, 

terutama untuk kepala sekolah. 
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HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN KUNJUNGAN 

RUMAH OLEH GURU BK 
 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah. 

B. Interviewer  : Yan Ermawan (Peneliti) 

C. Interviewee  : Sri Handayani, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

2. Jam  : 12.30 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Pringsurat 

4. Alamat sekolah : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat, Temanggung 56215 

E. Indikator pelaksanaan kunjungan rumah: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Perencanaan apa saja yang 

dilakukan sebelum melakukan 

kunjungan rumah? 

Merencanakan jadwal pelaksanaan 

kunjungan rumah. 

2 Hal apa saja yang dipersiapkan 

sebelum melakukan kunjungan 

rumah? 

Saya biasanya mempersiapkan 

mengenai hal yang akan dibicarakan 

saat mengunjungi rumah siswa. 

3 Apakah ada pemberitahuan 

kepada keluarga siswa sebelum 

melakukan kunjungan rumah? 

Bila ada, bagaimana cara 

memberitahukannya? 

Saya biasanya langsung 

mengunjungi rumah siswa bersama 

siswa yang bersangkutan. 

4 Apakah dalam pelaksanaan 

kegiatan kunjungan rumah 

mengkomunikasikan dengan 

pihak lain? 

Tentu saja, hal ini saya bicarakan 

terlebih dahulu dengan siswa yang 

bersangkutan. 

5 Kegiatan apa yang dilakukan 

selama melakukan kunjungan 

Yang jelas membicarakan mengenai 

masalah yang sedang dialami oleh 
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rumah di kediaman siswa? siswa disekolah. 

6 Apakah setelah melakukan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan evaluasi? Bila ya, hal-

hal apa saja yang dievaluasi? 

Selama kegiatan berjalan dengan 

lancar saya tidak perlu melakukan 

evaluasi. 

7 Apakah hasil evaluasi tersebut 

dianalisis? Untuk apa dilakukan 

analisis? 

Tidak.  

8 Apakah setelah melaksanakan 

kegiatan kunjungan rumah 

dilakukan tindak lanjut? 

Apa bila dirasa perlu maka 

dilakukan tindak lanjut. 

9 Apakah setiap kegiatan kunjungan 

rumah harus dilakukan tindak 

lanjut? 

Kenapa? 

Tidak harus, tergantung apakah 

masalah siswa tersebut sudah 

terpecahkan atau perlu penanganan 

lebih lanjut. 

10 Apakah anda menyusun laporan 

setelah melaksanakan kegiatan 

kunjungan rumah? 

Semua kegiatan dalam BK harus 

dilaporkan, namun hal ini sering 

terhalang oleh tugas-tugas lain yang 

harus saya kerjakan. 

11 Untuk siapa laporan tersebut 

disusun? 

Laporan itu disusun sebagai bukti 

kegiatan dan arsip BK. 
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KISI-KISI PANDUAN OBSERVASI 
 

NO PROSEDUR KONSEP/VARIABEL/SUB VARIABEL 
ITEM 

NO 

1. Tujuan 
Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah 

oleh guru bimbingan dan konseling. 
 

2. Fokus 
Administrasi kelengkapan kunjungan rumah 

dan laporan kunjungan rumah 
 

3. Penjelasan dari 

tinjauan pustaka 

Dari Prayitno (2004: 13-15) ditemukan 

penjelasan. Operasiaonal kegiatan 

kunjungan rumah diantaranya meliputi: 

a. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

1) Surat tugas 

2) Surat pemberitahuan 

3) Satkung kunjungan rumah 

b. Menyusun laporan 
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PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Agustine Ike Ariani, S.Pd. 

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 08.00 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 1 Temanggung 

d. Alamat sekolah : Jln. Kartini No. 4 Temanggung 56215 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 
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PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Sunarti, S.Pd. 

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 09.00 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 2 Temanggung 

d. Alamat sekolah : Jln. Pahlawan Temanggung 56215 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Ada 
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PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Tri Yuliani Suhesti, S.Pd.  

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 12.00 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 3 Temanggung 

d. Alamat sekolah : Jln. Mujahidin Temanggung 56215 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Tidak ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Tidak ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Tidak ada 
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PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Sri Muryati, S.Psi. 

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 10.30 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 1 Candiroto 

d. Alamat sekolah : Jln. Sibajak, Muntung, Candoroto, Temanggung 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Tidak ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Tidak ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Tidak ada 
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PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Martina Puji Astuti, S.Pd. 

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 11.30 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 1 Parakan 

d. Alamat sekolah : Jln. Ngadirejo-Parakan, Temanggung 56215 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Tidak ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Tidak ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Tidak 

ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

127

PANDUAN OBSERVASI 
 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru 

bimbingan dan konseling. 

2. Observee : Sri Handayani, S.Pd. 

3. Observer : Yan Ermawan 

4. Pelaksanaan  

a. Hari/tanggal : Sabtu, 1 Februari 2014 

b. Jam : 12.30 WIB 

c. Nama sekolah : SMA N 1 Pringsurat 

d. Alamat sekolah : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat, Temanggung 56215 

5. Aspek-aspek dministrasi kelengkapan dan laporan kunjungan rumah yang 

diobservasi : 

a. Ada/tidaknya surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan 

kunjungan rumah : Tidak ada 

b. Ada/tidaknya surat pemberitahuan kunjungan rumah untuk keluarga 

siswa : Tidak ada 

c. Ada/tidaknya satuan pendukung (satkung) kunjungan rumah : Tidak 

ada 

d. Ada/tidaknya laporan kunjungan rumah : Tidak ada 
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KRITERIA PENILAIAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN 
RUMAH  

 
 

Angket (pelaksanaan kunjungan rumah) menggunakan skor 1 sampai 5. 

Panjang kelas interval pelaksanaan kunjungan rumah dapat ditentukan dengan 

cara sebagai berikut: 

 

Persentase skor maksimal = (5 : 5) x 100% = 100% 

Persentase skor minimum = (1 : 5) x 100% = 20% 

Rentangan persentase skor = 100% - 20% = 80%  

Banyaknya kriteria = 5 (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

sangat rendah). 

Panjang kelas interval = Rentang : banyaknya = 80% : 5 =16% 

 

Berdasarkan perhitungan diatas maka kriteria penilaian tentang 

pelaksanaan kunjungan rumah adalah sebagai berikut : 

Interval  Kriteria 

88% < % < 100% Sangat tinggi 

71% < % <  87% Tinggi 

54% < % <70% Sedang 

37% <  % < 53% Rendah 

20% < % < 36 % Sangat rendah 

 
 
 

Lampiran 13 
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DAFTAR NAMA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

NO  NAMA GURU  NIP 
JENIS  PENDIDIKAN 

NAMA SEKOLAH  LAINNYA 
KELAMIN  TERAKHIR 

1 DJOKO SUPARDJO 19540906 197903 1 007 L NON BK SMA N 1 TEMANGGUNG KTP 
2 ISA ANSHORI 19540805 197903 1 019 L NON BK SMA N 1 TEMANGGUNG PGSLP/ BP 
3 SETIYANTO RAHARJO 19610226 198603 1 006 L S1‐BK SMA N 1 TEMANGGUNG   
4 AGUSTINE IKE ARIANI, S. Pd. 19570816 198602 2 003 P S1‐BK SMA N 1 TEMANGGUNG   
5 NURUL Z. 19660611 199572 2 003 P S1‐BK SMA N 1 TEMANGGUNG   
6 SUNARTI 19640531 198703 2 007 P S1‐BK SMA N 2 TEMANGGUNG   
7 YULI SUPRIYATI 19601020 198603 2 008 P NON‐BK SMA N 2 TEMANGGUNG   
8 TRI YULIANI SUHESTI 19620723 198603 2 005 P S1‐BK SMA N 3 TEMANGGUNG   
9 FITRIA Y. 19840702 201001 2 024 P S1‐BK SMA N 3 TEMANGGUNG   

10 RETNO WAHYUNINGSIH, S. Pd. 19671101 200501 2 005 P S1‐BK SMA N 3 TEMANGGUNG   
11 SRI MURYATI, S. Psi. 19791125 201001 2 013 P NON‐BK SMA N 1CANDIROTO PSIKOLOGI 
12 HARIYAM S.  ‐ L S1‐BK SMA N 1CANDIROTO   
13 SULIS SETIOWATI  ‐ P S1‐BK SMA N 1 PARAKAN   
14 DRA. KODRAT ERLINARSIH 19620408 199003 2 008 P S1‐BK SMA N 1 PARAKAN   
15 CHRISTIANA M. S. Pd. 19650706 199103 2 010 P NON‐BK SMA N 1 PARAKAN   
16 MARTINA PUJI ASTUTI 19680303 200501 2 007 P S1‐BK SMA N 1 PARAKAN   
17 HARY YULIANIK 19660620 199512 2 001 P S1‐BK SMA N 1 PRINGSURAT   
18 JUMENO, S. Pd.  ‐ L S1‐BK SMA N 1 PRINGSURAT   
19 SRI HANDAYANI, S. Pd. 19760329 200501 2 005 P S1‐BK SMA N 1 PRINGSURAT   

 

Lampiran 14 
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DOKUMENTASAI PENELITIAN 

 

SATUAN PENDUKUNG (SATKUNG) 
HOME VISIT 

BK SMAN 1 TEMANGGUNG 
TH ………………….. 

 
1. Sasaran Pelayanan :  
2. Topik/permasalahan :  
3. Bidang Layanan :  
4. Jenis Layanan :  
5. Fungsi  Layanan :  
6. Kompetensi yang 

ingin dicapai 
:  

7. Bentuk kegiatan :  
8. Alokasi waktu :  
9. Waktu Pelaksanaan 

/Semester 
:  

10 Tempat Kegiatan :  
11 Pelaksana Kegiatan :  
12 Pihak yang 

disertakan 
:  

13 Alat perlengkapan :  
14 Proses Kegiatan   
 a. Konselor :  
 b. Konseli / Klien :  
15 Rencana Penilaian   
 a Laiseg :  
 b Laijapen :  
 c Laijapang :
16 Rencana Tindak 

Lanjut 
:  

17 Pembiayaan :  
         

Temanggung, ....................      
  
Mengetahui 
Kepala Sekolah,      Konselor Sekolah, 
 
 
 
Drs. F. Wasito, M.Pd.     Agustine Ike Ariani, S.Pd. 
NIP. 19721111 199503 1 012    NIP. 19570816 198602 2 003 

SMAN1 TMG/BK

Lampiran 15 
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SURAT  TUGAS 

Nomor.: .................. 

 

 

Yang bertanda tanga  dibawah ini Kepala Sekolah menugaskan : 

Nama  : ..................................................... 

NIP  : ................................................... 

Jabatan : Guru BK / Konselor Sekolah 

Untuk melakukan Kunjungan Rumah besok pada : 

Hari, tanggal : ................................................... 

Waktu  : Pukul ................ sampai dengan selesai 

Tempat : ........................................................ 

Keperluan : ........................................................  

Demikian, atas perhatiaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

       Temanggung, ..................... 

       Kepala Sekolah   

 

 

 

Drs. F. Wasito, M.Pd.  

NIP. 19721111 199503 1 012 

 

 

 

 

 

SMAN1 TMG/BK



 
 

 
 

132

 

Nomor  : 123/3110 

Lampiran : - 

Hal  : Kunjungan Rumah   

 

Kepada Yth : 

(Orang tua dari : ........................................ ) 

Alamat : ........................................................ 

 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan  dibawah ini Kepala Sekolah, memberitahukan 

bahwa terkait dengan permasalahan siswa disekolah, maka kami akan 

mengadakan Kunjungan Rumah yang akan diselenggarakan pada : 

Hari, tanggal : .................................................... 

Waktu  : Pukul ..................  sampai dengan selesai 

Tempat : ..................................................... 

Keperluan : ...........................................................  

Demikian, mohon persetujuannya dengan mengirimkan kembali surat ini 

dengan memberi tanda persetujuan. Akhirnya atas perhatiaan dan kerjasamanya 

kami ucapkan terima kasih 

   

Temanggung,..................... 

Kepala Sekolah   

 

 

Drs. F. Wasito, M.Pd.  
NIP. 19721111 199503 1 012 

 

Persetujuan : ( Lingkari salah satu dan kirimkan kembali ke sekolah ) 
1. Saya setuju. 
2. Saya tidak setuju, karena : 

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

SMAN1 TMG/BK
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LAPORAN KUNJUNGAN RUMAH 

Nomor : ............................... 

 

A. Identitas 

1. Klien 

Nama Siswa : ........................................ 

Kelas  : ........................................ 

Agama  : ........................................ 

Alamat  : ........................................ 

2. Orang Tua 

Nama Ayah : ..................................................................... 

Pekerjaan : ..................................................................... 

Alamat  : ..................................................................... 

Ibu  : ..................................................................... 

Pekerjaan : ..................................................................... 

Alamat  : ..................................................................... 

 

B. Tujuan Home Visit: Mencari dan menggali informasi yang berhubungan 

dengan masalah klien 

  

C. Hasil Wawancara : 

• Kebiasaan Belajar klien di rumah 

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

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

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

• Aktivitas klien 

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

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

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

SMAN1 TMG/BK
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• Kedekatan klien dengan anggota keluarga : 

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

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

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

• Apakah klien sering terbuka mengemukakan permasalahannya : 

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

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

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

• Apakah orang tua pernah mengecek buku/catatan : 

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

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

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

D. Kesimpulan : 

1. ........................................................................................................................

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

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

2. ........................................................................................................................

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

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

E. Catatan : 

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

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

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

 

Temanggung, ........................... 

Mengetahui 

Kepala Sekolah     Guru BK /Konselor 

 

 

Drs. F. Wasito, M.Pd.     Agustine Ike Ariani, S.Pd. 
NIP. 19721111 199503 1 012    NIP. 19570816 198602 2 003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 136



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137

 



 
 

 
 

138

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16 



 
 

 
 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

140

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 



 
 

 
 

141

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

142

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

143

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

144

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

145

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


