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ABSTRAK 

 

Amalia, Sagita Rizky. (2019). Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Bimbingan Klasikal Bidang Sosial di SMP N 34 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena bahwa belum terdapat instrumen 

tepat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal 

bidang sosial, oleh sebab itu peneliti mengembangan instrumen evaluasi hasil pelaksanaan 

bimbingan klasikal yang sudah ada di lapangan menjadi lebih praktis, efisien dan mudah 

untuk digunanakan guru BK di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

model instrumen yang digunakan dalam evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang 

sosial di SMP 34 Semarang. (2) mengetahui pengembangan model instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial di SMP 34 Semarang. (3) mengetahui 

kelayakan pengembangan model instrumen evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal 

bidang sosial di SMP 34 Semarang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Metode 

pengujian validasi isi menggunakan penilaian ahli dan penilaian praktisi, validitas konstruk 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA), sedangkan pengujian reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua item pernyataan sebayak 30 item dari 

semua aspek yang dinilai dinyatakan valid secara isi berdasarkan penilaian ahli dan praktisi 

yang dihitung menggunakan formula Aiken V dengan nilai koefisien aiken ≥ 0,3. Serta 

secara konstruk dengan diuji coba skala kecil dari ketiga aspek yang dinilai dinyatakan 

sebanyak 26 item valid dengan masing- masing meliki nilai loading factor ≥ 0,5. Serta 

ketiga aspek yang dinilai memiliki koefisisen reliabilitas yang sangat tinggi, aspek pertama 

yaitu 0,912, aspek kedua yaitu 0,939 dan aspek ketiga yaitu 0,949. Sehingga instrumen 

pengembangan layak untuk digunakan. 

Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa (1) model instrumen faktual yang 

digunakan dinilai kurang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan 

bimbingan klasikal bidang sosial. (2) model hipotetik menghasilkan desain model 

instrumen hipotetik yang berbentuk skala psikologis yang disesuaikan dengan aspek 

penilaian yang ada di evaluasi hasil yaitu tentang aspek pemahaman diri, perasaan positif 

dan recana kegiatan yang akan dilakukan paska menerima bimbingan klasikal bidang 

sosial. (3) Pengembangan model instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal 

bidang sosial hasil dinilai layak dan dapat digunakan. Akan tetapi dalam penelitian ini 

masih perlu disempurnakan lagi dengan mengembangkan semua aspek yang ada dibidang 

sosial, perlu adanya uji coba lebih luas untuk melihat lebih jauh efektivitas instrumen 

evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial dan perlu ditambahkan 

instrumen observasi guna melihat perubahan pada diri siswa. 

 

 

Kata Kunci: pengembangan instrumen, evaluasi hasil, layanan klasikal, bidang sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Peserta didik yang merupakan aset negara sebagai modal dasar pembangunan 

nasional yang lebih maju dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Siswa 

sebagai makhluk individu dan sosial tidak dapat dipisahkan, bersifat unik dan 

dinamis dalam kehidupan sehari-hari, memiliki perbedaan antara siswa satu dengan 

yang lain, memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan dan 

kondisi serta pengalaman belajar yang diperolehnya, mempunyai tujuan belajar dan 

ingin mencapai hasil belajar yang maksimal, mempunyai keterbatasan diri sehingga 

perlu memperoleh bantuan.  

Hasil belajar siswa diharapkan sebagaimana tujuan pendidikan nasional 

menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yaitu terbentuknya 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Setiap individu pasti memiliki masalah yang 

terjadi di dalam kehidupannya dan di lingkungan sekitarnya. Begitupula dengan 

siswa yang memiliki masalah baik di dirinya maupun di lingkungan sekitarnya. 

Guru bimbingan dan konseling sebagai salah satu pendukung untuk 

menciptakan pribadi yang sehat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana menurut Sugiyo (2011: 13) “bimbingan dan konseling merupakan sub 

1 
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sistem dari sistem pendidikan di sekolah, oleh karena itu pemahaman yang benar 

tentang konsep bimbingan dan konseling merupakan suatu keharusan formal dan 

keharusan objektif”. Maka dibutuhkan peran guru bimbingan dan konseling di 

sekolah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa dan 

mencapai tujuan pendidikan tersebut.  

Bimbingan dan Konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada 

individu yang diberikan oleh konselor atau guru BK di sekolah untuk 

mengembangan kemampuan yang ada pada diri individu dan membantu 

menyelesaikan masalah individu tersebut supaya mencapai kehidupan efektif hari- 

hari atau KES. Pengertian bimbingan adalah “bantuan atau pertolongan yang 

diberikan kepada individu atau sekumpulam individu untuk menghindari atau 

mengatasi kesulitan- kesulitan di dalam kehidupannya sehingga individu atau 

sekumpulan individu itu dapat mencapaikesejahteran hidupnya” menurut (Walgito, 

2010: 7). Selain itu Farozin (2012) juga menyatakan “bimbingan dan konseling 

merupakan suatu proses pemberian bantuan secara ilmiah, memiliki pendekatan, 

teknik dan strategi serta bidang layanan untuk membantu siswa mencapai 

kemandirian dalam kehidupannya”. Maka bimbingan dan konseling dan peran guru 

BK di sekolah sanggatlah dibutuhkan oleh siswa atau individu dalam 

mengembangakan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Bimbingan dan konseling memiliki empat komponen yaitu pelayanan dasar 

bimbingan, pelayanan perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan 

sistem.  Salah satunya yaitu pelayanan dasar atau yang sering disebut dengan istilah 

kurikulum bimbingan (guidance currikulum) di Amerika Serikat. Layanan dasar 
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yaitu bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada seluruh siswa secara 

klasikal atau kelas besar yang dilakukan sesuai sistematika yang ada berdasarkan 

tugas perkembangan siswa. Pemberian layanan harus disesuaikan dengan tugas 

perkembangan, seperti dijelaskan oleh Rahman (2007: 12) menyatakan bahwa: 

Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh 

konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara 

klasikal atau kelompok disajikan secara sistematis dalam rangka 

mengembangakan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan 

tugas- tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan 

kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani 

kehidupan.  

Dalam layanan dasar terdapat strategi implementasi salah satunya yaitu 

bimbingan klasikal atau classroom. Bimbingan klasikal yaitu proses bantuan yang 

diberikan oleh konselor atau guru BK di sekolah kepada siswa dalam format kelas 

besar dengan pemberian layanan informasi dan orientasi selain itu layanan klasikal 

dapat digunakan sebagai layanan preventif.  

Sebagaimana menurut Andriati (2015) berpendapat bahwa layanan bimbingan 

klasikal adalah “satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang, menuntut 

konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas 

secara terjadwal, kegiatan bimbingan klasikal ini bisa berupa diskusi kelas, tanya 

jawab, dan praktik langsung”. Layanan bimbingan klasikal dilakukan secara 

sisematis memiliki sifat preventif dan memberikan pemahaman tentang diri dan 

orang lain yang berdasar atau berorientasi pada bidang belajar, pribadi, sosial, dan 

karir yang bertujuan memberikan informasi yang up to date dan akurat untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi serta merencanakan dan 

mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan kemampuannya. Selaras dengan 

Dirjen PMPTK (dalam Mukhtar, Budiamin dan Yusuf: 2016) bahwa “pada masa 
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sekarang layanan bimbingan klasikal sebagai salah satu layanan dasar yang 

digunakan untuk memberikan informasi belajar, karir, pribadi, dan sosial”. 

Salah satu bidang layanan klasikal yaitu bidang sosial. Layanan klasikal bidang 

sosial merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik untuk membantu 

mengatasi permasalahan bidang sosial yang sangat rentan terjadi pada diri siswa 

yang bertujuan menjadikan pribadi individu yang mandiri dan peka terhadap 

lingkungan di sekitarnya. Selaras dengan pendapat Sukardi (2008: 55) bahwa 

“pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenal dan berhubungan 

dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kenegaraan”. Selain itu Awalya dkk (2014: 56) menyatakan 

bahwa “bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan 

menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif 

dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih 

luas”. Bimbingan bidang sosial diberikan supaya peserta didik atau siswa mampu 

mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tugas perkembangan dan sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi individu yang mandiri. Tugas 

perkembangan merupakan tugas- tugas individu yang harus diselesaikan sesusai 

dengan fase atau rentan kehidupannya, ketika individu dapat mencapai keberhasilan 

dalam tugas perkembangan maka akan menjadi individu yang bahagia tetapi 

apabila tugas perkembangannya gagal maka akan mengganggu tugas 

perkembangan pada fase selanjutnya.  

Pada rentan usia 12 sampai 16 individu belajar membangun hubungan yang baik 

dengan teman sebaya dari berbagai jenis kelamin, mempelajari dan mengenali 
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peran gender, interaksi dengan orang lain secara efektif, penyesuaian diri dengan 

lingkungan, serta menghadapi konflik antar pergaulan. Tujuan bimbingan sosial di 

sekolah yaitu mengembangakan kemampuan siswa dalam menghadapi dan 

mengatasi masalah- masalah pribadi dalam kaitannya dengan pergaulan sosial 

secara bertanggung jawab, menciptakan lingkungan interaksi pendidikan yang 

kondusif, trampil dalam membina pergaulan sosial, memantapkan pemahaman 

tentang kekuatan diri, serta memantapkan kemampuan berkomunikasi yang sehat.  

Bimbingan klasikal bidang sosial merupakan bidang layanan yang terdapat pada 

program bimbingan dan konseling. Salah satu tugas sebagai guru bimbingan dan 

konseling di sekolah yaitu membuat program bimbingan dan konseling. Menurut 

Sugiyo (2011: 47) program bimbingan dan konseling diartikan “seperangkat 

kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, 

terkoordinasi selama periode waktu terentu dan didilakukan secara kait mengait 

untuk mencapai tujuan”. Menurut Gysbers (dalam Badrujaman, 2011: 115) 

menyatakan bahwa “program bimbingan (guidance curricullum) adalah program 

yang diselenggarakan untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangannya”. 

Selain itu, Sukardi (2008: 248) menyatakan “program bimbingan dan konseling 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu”. Beberapa 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Indonesia juga menunjukkan bahwa 

program konseling memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah tingkah 

laku konseli. Untuk mengetahui data relevan yang memberikan indikasi sampai 

berapa jauh tujuan- tujuan dicapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan, 

maka guru BK melakukan evaluasi program.  
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Keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan merupakan kondisi yang hendak dilihat melalui 

kegiatan evaluasi. Selaras dengan pendapat Sugiyo (2011: 97), menyatakan bahwa 

penilaian program bimbingan dan konseling merupakan usaha untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan program bimbingan itu mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Pelaksanaan evaluasi program BK merupakan kegiatan yang penting karena 

“berdasarkan hasil evaluasi itulah dapat diambil suatu kesimpulan apakah kegiatan 

yang telah dilakukan itu dapat mencapai sasaran yang di harapkan efektif dan 

efisien atau tidak, kegiatan itu perlu diteruskan tidak dan sebagainya (Sukardi, 

2008: 248).  

Terdapat empat komponen dalam pelaksanaan evaluasi program, seperti 

dijelaskan oleh Sukardi (2008: 250) menyatakan bahwa: 

Terdapat jenis evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

di sekolah mencakup empat komponen, yaitu: (1) evaluasi peserta didik 

(input), (2) evaluasi program, (3) evaluasi proses pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling, dan (4) evaluasi hasil pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah.  

 

Salah satu dari empat komponen yang ada yaitu evaluasi hasil pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling di sekolah yang harus dilaksanakan guru BK 

dalam pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi hasil di gunakan untuk memperoleh 

hasil atau gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling sesuai dengan program yang telah dibuat. Selaras dengan pendapat 

Sugiyo (2017: 105) menyatakan bahwa “penilaian hasil dalam bimbingan dan 

konseling merupakan salah satu aspek mengukur sejauh mana pencapaian tujuan 

atau keberhasilan program bimbingan dan konseling yang diselenggarakan 
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disekolah”. Evaluasi hasil memiliki tujuan tertentu yaitu untuk menginterpretasikan 

kelayakan dan keberhargaan program. Menurut Sukardi (2008: 253) menyatakan 

bahwa “penilaian terhadap hasil lebih menekankan pada pengumpulan data atau 

informasi mengenai keberhasilan dan pengaruh kegiatan layanan bimbingan yang 

telah diberikan”. Selain itu menurut Hadi & Mutrofin (dalam Badrujaman, 2011: 

111) evaluasi hasil adalah “evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, 

menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program”.   

Evaluasi hasil program bimbingan dan konseling sangatlah berbeda dengan 

evaluasi hasil pembelajaran bidang pelajaran yang ada. Dalam pelaksanaan evaluasi 

hasil bimbingan dan konseling tidaklah sembarangan, tetapi ada urutan atau 

prosedur yang harus diikuti. Menurut Sugiyo (2017: 106) menyatakan bahwa 

“penilaian hasil merupakan komponen penting dalam bimbingan dan konseling. 

Dalam penilaian hasil dalam bimbingan dan konseling meliputi penilaian segera 

(laiseg), penilaian jangka pendek (laijapen), dan penilaian jangka panjang 

(laijapan)”. Selaras dengan pendapat tersebut Sukardi (2008: 253) menyatakan 

bahwa “evaluasi terhadap hasil ditunjukkan pada pencapaian tujuan program, baik 

dalam jangka pendek, maupun jangka Panjang”. Dalam melaksanakan evaluasi 

hasil baik bersifat penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka 

panjang untuk menghasilkan data atau hasil tersebut haruslah menggunakan 

instrumen. “Berkaitan dengan evaluasi hasil untuk mendapatkan gambaran tentang 

hasil dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka harus 

dilihat dalam diri siswa yang memperoleh layanan bimbingan itu sendiri” menurut 

pendapat (Sukardi, 2008: 253). Dalam diri siswa dimaksudkan sesuai dengan tugas 
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perkembangan peserta didik. Sehingga dengan evaluasi hasil akan mendapatkan 

gambaran atau hasil sesuai dengan tugas perkembangan bidang sosial yakni adanya 

perubahan atau tidak mengenai bidang tersebut. 

Untuk memperoleh data penilaian program dan penelitian BK yang betul- betul 

baik, penilai diwajibkan menggunakan metode dan instrumen yang tepat, yang 

diuraikan dari indikator untuk semua komponen program (Arikunto, 2011: 111). 

Menurut Arikunto (2011: 129) instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh 

penilai untuk mengumpulkan data. Tanpa adanya instrumen, “evaluasi atau 

penilaian akan mengalami kesulitan karena harus mencatat semua data dengan 

hanya menuliskan apa yang diperoleh dengan kalimat- kalimat narasi” (Arikunto, 

2011: 130) sehingga untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi maka di butuhkan 

instrumen yang disusun berdasarkan kisi- kisi. Selaras dengan Arikunto (2011: 111) 

menyatakan bahwa “langkah- langkah yang dilalui oleh penilai sebelum menyusun 

instrumen yang betul- betul andal yang digunakan dalam pengumpulan data termuat 

dengan kisi- kisi”. 

Untuk mendapatkan data atau hasil dari pelaksanaan layanan klasikal bidang 

sosial yang relevan sebagai guru bimbingan dan konseling diwajibkan melakukan 

evaluasi hasil dengan menggunakan instrumen yang valid sesuai dengan kisi- kisi 

yang sesuai pula. Karena data dari evaluasi hasil yang di laksanakan akan di jadikan 

acuan seberapa tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial. 

Data yang didapatkan dari evaluasi hasil tersebut akan diteruskan tidak dan 

sebagainya yang hubungannya dengan pengembangan potensi siswa. Tetapi pada 

kenyataan di lapangan instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi hasil 
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layanan klasikal bidang sosial yaitu hanya melakukan penilaian segera (laiseg) dan 

menggunakan instrumen laiseg dengan format yang lama dan tidak diperbarui 

sesuai kebutuhan siswa terutama bidang sosial. Yang terpenting hanyalah bahwa 

guru BK sudah melakukan evaluasi hasil tanpa memperdulikan tindak lanjut yang 

dapat diambil dari hasil atau data dari evaluasi hasil layanan klasikal bidang sosial 

yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan yang 

di alami oleh guru BK dalam melaksanakan evaluasi layanan klasikal bidang sosial.  

Ada beberapa hambatan lain yang dialami yaitu menurut Sukardi (2008: 254) 

“belum tersedianya alat- alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliabel, dan objektif” dan yang 

menjadi masalah yaitu dalam “penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak 

waktu dan uang”, sehingga guru bimbingan dan konseling di sekolah enggan 

melaksanakan evaluasi hasil dan menindaklanjuti lebih lanjut hasil yang didapat 

dari evaluasi hasil. Dikarenakan sampai saat ini belum ada “perumusan kriteria 

keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling”, (Sukardi, 2008: 

254).  

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sudah lama terlaksana tetapi 

masih banyak pemasalahan dalam pelaksanaannya, salah satunya yaitu 

permasalahan tentang evaluasi yang dilaksakan oleh guru BK di sekolah. Dikarena 

kurang paham dalam melaksanakan evaluasi hal tersebut dapat menyebabkan 

kesulitan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan guru BK di sekolah, 

lemahnya pertanggungjawaban dan kesulitan untuk melakukan perbaikan serta 

pengembangan instrumen. Maka dari itu diperlukan pengembangan instrumen 
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evaluasi hasil layanan klasikal bidang sosial yang valid sehingga mempermudah 

guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan evaluasi hasil bidang tersebut. 

Dari hasil data awal di lapangan menunjukkan bahwa guru BK SMP N 34 

Semarang sudah mengetahui namun belum memahami tentang evaluasi program 

bimbingan dan konseling. Serta guru BK telah melaksanakan evaluasi hasil 

bimbingan klasikal bidang sosial, walaupun pelaksanaan evaluasi hasil tersebut 

sangat tidak sering dilakukan setelah pemberian bimbingan klasikal bidang sosial. 

Padahal pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan klasikal bidang sosial harud 

dilakukan secara berkala, supaya dapat mengetahui perkembangan siswa. Hal 

tersebut dapat terjadi karena instrumen evaluasi hasil yang ada saat ini rumit dan 

susah untuk dianalisis dikarenakan instrumen berbentuk kualitatif yaitu berupa 

angket pertanyaan terbuka. Oleh sebab itu guru BK enggan melaksanakan evaluasi 

hasil tersebut. Serta instrumen yang ada saat ini masih bersifat universal, 

maksudnya tidak khusus sesuai dengan masing- masing bidang bimbingan klasikal. 

Guru BK juga menggunakan “ilmu” kira- kira untuk menentukan hasil dari 

pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan klasikal bidang sosial, hasil yang didapat 

yaitu semua siswa dianggap berhasil tanpa memikirkan tindak lanjut kedepannya. 

Yang terpenting guru BK telah melaksanakan evaluasi hasil layanan klasikal bidang 

sosial.     

   Terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial, 

guru BK di SMP N 34 Semarang sebagian besar hanya menggunakan penilaian 

segera (laiseg) saja dikarenakan laiseg dinilai paling mudah untuk dilaksanakan. 

Untuk penilaian pendek (laijapen) dan penilaian panjang (laijapang) guru BK 
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hampir tidak pernah melaksanakannya. Hal tersebut terjadi karena belum adanya 

instrumen evaluasi hasil yang baku dan akurat, yang dapat digunakan khusus untuk 

pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial. Berdasarkan pemaparan latar belakang 

di atas, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan Klasikal 

Bidang Sosial di SMP N 34 Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya 

yaitu: 

1) Bagaimana model instrumen yang digunakan dalam evaluasi hasil pelaksanaan 

bimbingan klasikal bidang sosial di SMP N 34 Semarang?  

2) Bagaimana pengembangan model instrumen tentang evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial di SMP N 34 Semarang? 

3) Apakah pengembangan model instrumen tentang evaluasi hasil pelaksanaan 

bimbingan klasikal bidang sosial layak digunakan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui model instrumen yang digunakan dalam evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial di SMP N 34 Semarang. 

2) Untuk mengetahui pengembangan model instrumen tentang evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial di SMP N 34 Semarang. 

3) Untuk mengetahui kelayakan pengembangan model instrumen tentang 

evaluasi hasil pelaksanaa bimbingan klasikal bidang sosial. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta membantu perkembangan keilmuan dalam bidang bimbingan 

dan konseling, khususnya mengenai pengembangan instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP).  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

acuan bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) khususnya di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) serta dapat memanfaatkan pengembangan instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial dalam penelitian ini. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

pengembangan instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang 

sosial selanjutnya yang lebih luas.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Kajian pustaka merupakan kajian secara teorits yang akan dipakai sebagai 

dasar penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang mendasari 

penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu, teori tentang layanan klasikal, teori 

tentang bimbingan bidang sosial, teori tentang evaluasi hasil teknik, teori tentang 

instrumen, dan kerangka berpikir.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membedakan 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya: 

 Pertama, penelitian Rachmalia (2011) yang termuat dalam Badrujaman (2011: 

7) yang terkait dengan evaluasi program. Pada penelitian ini menunjukan hasil 

bahwa dalam pelaksanaan evaluasi program masih terdapat aspek evaluasi 

bimbingan dan konseling yang belum banyak dilaksanakan. Pada penelitian ini 

lebih meneliti tentang terlaksananya aspek evaluasi bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan disekolah. Dalam penelitian dijelaskan bahwa guru BK di sekolah 

jarang melaksanakan evaluasi dikarenakan guru BK di sekolah kurang memahami 

arti penting pelaksanaan evaluasi guna memperbaiki program bimbingan dan 

konseling. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis yaitu bahwa pada penelitian ini penulis akan mengembangkan 

intrumen evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial yang sudah ada. 

Kaitannya dengan penelitian terdahulu, dengan adanya penelitian ini bertujuan 
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untuk membantu agar evaluasi bimbingan dan konseling yang dilaksanakan 

disekolah dapat terlaksana dengan semestinya. Dengan adanya pengembangan 

instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial ini bertujuan 

agar mempermudah guru BK di sekolah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan 

bimbingan klasikal bidang sosial secara rutin untuk mendapatkan hasil yang valid 

sehingga guru BK memahami arti penting pelaksanaan evaluasi guna memperbaiki 

program bimbingan dan konseling di sekolah.    

 Kedua, Penelitian Bahri, Alam & Supiati (2017) yang termuat dalam Jurnal 

Konseling Andi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian layanan informasi 

bidang sosial memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan 

perkembangan perilaku sosial siswa setelah diberikan layanan informasi bidang 

bimbingan sosial. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu bahwa pada penelitian ini penulis akan melaksanakan 

pengembangan instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang 

sosial yang sudah ada guna membantu guru BK dalam melaksanakan evaluasi hasil 

bidang sosial sehingga dari hasil evalusi tersebut mendapatkan hasil yang valid 

maka dapat membantu siswa dalam bidang sosial sesuai dengan tugas 

perkembangannya. 

 Ketiga, Penelitian Barida (2016) yang termuat dalam Jurnal Fokus Konseling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh tentang evaluasi pelaksanaan layanan dasar 

bidang pribadi sosial, mendapatkan hasil bahwa nilai relatif tinggi karena adanya 

kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program layanan dasar. Hal ini 

memberi gambaran bahwa dalam melaksanakan evaluasi harus dilihat ada tidaknya 
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kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bahwa pada 

penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pengembangan instrumen evaluasi 

hasil yang memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan klasikal pada bidang sosial 

untuk dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal 

bidang sosial.   

Keempat, Torunoglu, H., & Dilek G. (2015). Dari jurnal ini dapat disimpulkan 

“Adanya program pembinaan yang lemah dalam hal ketidaktepatan kegiatan 

bimbingan untuk struktur sekolah menengah kejuruan, insufisiensi waktu untuk 

implementasi, kesulitan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan di kelas dan tidak 

ada pemeriksaan mengenai pelaksanaan program.” Dari simpulan jurnal tersebut 

ada kaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu keberhasilan 

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan di kelas. Untuk mengurangi kesulitan hal 

tersebut maka perlu adanya evaluasi program bimbingan dan konseling 

menggunakan instrumen yang akurat. Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

pengembangan instrument evaluasi hasil layanan klasikal bidang belajar. 

2.2 Evaluasi Hasil Bimbingan dan Konseling 

Berikut tentang bimbingan bidang sosial akan dijelaskan yaitu definisi evaluasi 

hasil bimbingan dan konseling dan prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan 

dan konseling.  

2.2.1 Definisi Evaluasi Hasil Bimbingan dan Konseling 

Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari 
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pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Sedangkan untuk mendapatkan 

gambaran tentang hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, maka 

harus dilihat dalam diri siswa, yang memeperoleh layanan bimbingan itu sendiri. 

Penilaian terhadap hasil lebih menekankan pada pengumpulan data atau informasi 

mengenai keberhasilan dan pengaruh kegiatan layanan bimbingan yang telah 

diberikan.  

Evaluasi hasil layanan bimbingan dan konseling adalah suatu penilaian yang 

dilakukan setelah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Badrujaman 

(2011: 111) menjelaskan bahwa evaluasi program bimbingan pada aspek hasil 

merupakan evaluasi yang mengukur sejauh mana capaian tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam program bimbingan. Evaluasi terhadap hasil lebih menekankan 

pada pengumpulan data atau informasi mengenai keberhasilan dan pengaruh 

kegiatan layanan bimbingan yang telah diberikan kepada peserta didik. Dengan kata 

lain, evaluasi terhadap hasil dapat dilihat pada pencapaian tujuan program, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan Gsybers dalam Sugiyo 

(2017: 105) Evaluasi hasil merupakan proses yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan apa dampak atau kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap 

kesuksesan para siswa khusunya pada prestasi akademik. Hasil yang dievaluasi 

dalam evaluasi hasil meliputi kehadiran, rujukan disiplin, rata-rata nilai, skor nilai 

prestasi, dan perilaku kelas. 

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

merupakan salah satu kegiatan efektif untuk mengetahui perubahan yang terjadi 

pada peserta didik. Menurut Sugiyo (2011: 102) menyebutkan langkah-langkah 



17 
 

 
 

pelaksanaan penialian hasil melalui kegiatan sebagai berikut, antara lain: “(1) 

Penilaian segera (laiseg), (2) Penilain jangka pendek (laijapen), dan (3) Penilaian 

jangka panjang (laijapang)”. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga langkah- 

langkah pelaksanaan evaluasi hasil, yaitu: 

1) Penilaian segera (laiseg), merupakan penilaian pada tahap awal. penilaian yang 

diberikan segera setelah atau menjelang diakhirinya layanan yang diberikan. 

2) Penilain jangka pendek (laijapen), merupakan penilaian lanjutan yang diberikan 

setelah satu atau lebih jenis layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh 

guru BK selang beberapa hari sampai paling lama satu bulan. 

3) Penilaian jangka panjang (laijapang), merupakan penilaian yang diberikan lebih 

menyeluruh setelah dilaksanakannya layanan bimbingan dan konseling oleh 

guru BK dengan selang waktu tertentu, seperti satu semester. 

Menurut Prayitno (2014: 12), secara umum evaluasi hasil kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling diorientasikan kepada perolehan UCA (Understanding- 

pemahaman baru, Confort- Perasaan lega, Action- rencana kegiatan pasca layanan), 

secara khusus evaluasi ditekankan kepada pemahaman/penguasaan peserta 

didik/klien atas aspek yang dipelajari. 

2.2.2 Prosedur Evaluasi Hasil Program Bimbingan dan Konseling  

Pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan langkah- langkah yang telah ditetapkan. Menurut 

Badrujaman (2011: 114) prosedur pelaksanaan evaluasi hasil program bimbingan 

dan konseling mencakup enam tahap, yaitu (1) menentukan tujuan evaluasi; (2) 

menentukan kriteria evaluasi; (3) memilih desain evaluasi; (4) menyusun tabel 
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perencanaan evaluasi; (5) menetukan instrumen evaluasi; (6) menentukan teknik 

analisis data. Berikut penjelasannya:  

2.2.2.1 Menentukan Tujuan Evaluasi  

Tahap pertama dalam melakukan evaluasi adalah menentukan tujuan 

evaluasi. Tujuan evaluasi secara umum berkaitan dengan dua hal, pertama berkaitan 

dengan aspek yang akan dievalasi dan dengan objek evaluasi. Penentuan aspek hasil 

evaluasi menandakan bahwa guru BK ingin mengetahui dampak program. Objek 

evaluasi, yaitu program bimbingan mengarahkan bahwa hasil yang dimakasud 

terbatas pada lingkungan bimbingan. Artinya kompetensi yang diukur adalah 

kompetensi dalam program bimbingan. Berdasarkan dua hal itu, maka pada aspek 

hasil ini evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat program bimbingan 

memberikan pengaruh pada pencapaian komptensi/tujuan layanan yang telah 

ditetapkan. oleh sebab itu dengan adanya tujuan yang jelas akan dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan sudah tercapai atau tercapai. 

Karena hasil yang dievaluasi dalam evaluasi hasil meliputi kehadiran, rujukan 

disiplin, rata- rata nilai, skor nilai, dan perilaku kelas (Sugiyo, 2017: 107).  

2.2.2.2 Menentukan Kriteria Evaluasi  

Sebuah program dikatakan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi tidak 

akan terlepas membahas standar, dan indickator. Menetapkan kriteria sebagai 

patokan dalam evaluasi program memang tidak mudah. Menurut Sugiyo (2017: 

108) menyatakan kriteria merupakan standar yang digunakan untuk 

membandingkan antara harapan dan kenyataan atau untuk mengetahui kesesuaian 
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antara kriteria dengan komponen dan indikator. Schimdt dalam (Badrujaman, 2011: 

115) menjelaskan empat cara untuk menentukan kriteria dalam evaluasi outcome 

(hasil), yaitu menggunakan pencapaian melalui persentase, membandingkan 

pencapaian siswa yang mengikuti program dan yang tidak menhikuti program, 

menanyakan pada siswa, orang tua, atau guru, serta dengan membandingkan skor 

pre-test dan post-test.  

2.4.2.2 Memilih Desain Evaluasi 

 Desain evaluasi program merupakan suatu rencana yang menunjukan 

waktu evaluasi akan dilakukan, dan dari siapa evaluasi atau informasi akan 

dikumpulkan. Desain ini dibuat untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan 

menurut organisasi yang teratur dan menurut aturan evaluasi yang baik. 

2.4.2.3 Menyusun Tabel Perencanaan Evaluasi 

Tabel perencanaan evaluasi terdiri atas emapat kolom yang terdri atas, 

kolom komponen, kolom indikator, kolom sumber data, dan kolom teknik 

pengumpulan data. Komponen atau aspek evaluasi terdiri atas empat komponen 

yaitu konteks, input, proses, dan produk. Berdasarkan keempat komponen tersebut, 

maka kita dapat menjabarkan indikator-indikator. Kemudian, berdasarkan indikator 

tersebut maka kita dapat menentukan sumber datanya dan cara bagaimana 

mengumpulkan data tersebut. 

2.2.2.3 Menetukan Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi hasil digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan 

tujuan dan jenis data yang ada. Menurut Sugiyo (2017: 109) dalam penilaian hasil 

program bimbingan dan konseling jenis instrumen yang digunakan meliputi 
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wawancara, angket dan pedoman observasi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan instrumen berupa 

angket skala psikologis. 

2.2.2.4 Menentukan Teknik Analisis Data 

Analisis data pada aspek hasil menggunakan taknik analisis kuantitatif untuk 

mengetahui pengaruh program bimbingan pada pencapaian kompetensi/tujuan 

layanan siswa. Hal tersebut dilakukan melalui membandingkan pencapaian sswa 

terhadap kompetensi/tujuan layanan. 

2.3 Instrumen Evaluasi Hasil 

Berikut tentang instrumen evaluasi akan dijelaskan yaitu pengertian 

instrumen, jenis- jenis instrumen yang digunakan, dan langkah- langkah menyusun 

instrumen evaluasi. 

2.3.1 Pengertian Instrumen 

Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan sehingga dapat 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data mengenai suatu variabel. 

Dalam penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

mengenai variable penelitian atau yang disebut dengan instrumen evaluasi. 

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 menyatakan bahwa instrumen 

penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta 

didik, misalnya tes dan skala sikap. 

2.3.2 Jenis- Jenis Instrumen Yang Digunakan 

Dalam bimbingan dan konseling terdapat instrumen evaluasi yang dapat 

digunakan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan kepada peserta didik. Instrumen 
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yang dapat digunakan yaitu wawancara, angket, dan pedoman observasi, berikut 

penjelasannya. 

2.3.2.1 Wawancara atau Interviu 

 Wawancara merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara lisan antara interviewer dengan interviu yang dilaksanakan 

dengan sistematis guna kepentingan penelitian. Diperkuat dengan menurut Sutoyo 

(2009: 152) interviu atau wawancara sebagai “teknik pengumpulan data dengan 

cara tanya- jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan 

penelitian”. Menurut Gall dkk dalam Sutoyo (2009: 153) interviu atau wawancara 

berisi “pertanyaan- pertanyaan lisan yang dinyatakan oleh interviewer dan dijawab 

oleh interviewee”. Wawancara merupakan metode yang terbaik untuk menilai 

keadaan pribadi individu. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sutoyo (2009: 153) 

menjelaskan bahwa interviu sebagai “metode yang baik untuk mengetahui 

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan proyeksi seseorang tentang 

masa depannya”. Model- model dari wawancara menurut Sutoyo (2009: 164) ada 

tiga model yaitu (a) interviu sikap bebas, (b) interviu (percakapan) Konseling, (c) 

percakapan berita buruk. 

2.3.2.2 Angket dan Skala Psikologis 

Angket dan kuesioner yaitu sebagai sejumlah pertanyaan atau pernyaan 

tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang 

dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden 

(Sutoyo, 2009: 189). Sedangkan skala psikologis menurut Syaifuddin Azwar dalam 

(Sutoyo, 2009: 189) sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus yaitu: 
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(a)cenderung digunakan untuk mengukur aspek afektif- bukan 

kognitif, (b) stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, melaiinkan 

mengungkap indicator perilaku dari atribut yang bersangkutan, (c) 

jawabannya lebih bersifat proyektif, (d) selalu berisi banyak item 

berkenaan dengan atribut yang diukur, (e) respons subyek tidak 

diklasifikasikan sebagai jawaban ‘benar’ atau ‘salah’, semua jawaban 

dianggap benar sepanjang sesuai keadaan yang sebenarnya, jawaban 

yang berada diinterpretasikan berbeda pula. Angket dan skala 

psikologis dari bentuknya yaitu sama- sama tertulis. Terdapat 

beberapa bentuk item pada angket dan skala psikologis yaitu (a) 

langsung dan tidak langsung, (b) isian dan pilihan, (c) terbuka dan 

tertutup, (d) skala dengan bentuk- bentuk unipolar dan bipolar, 

numerical rating scale, sematic fifferential scale, graphic rating scale, 

dan standart rating scale. 

2.3.2.3 Pedoman Observasi 

 Menurut Hadi dalam Sugiyono (2016: 203) menyatakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses- proses 

pengamatan dan ingatan. 

 Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini jenis instrumen yang digunakan 

oleh peneliti untuk instrumen evaluasi hasil yaitu angket skala psikologis. 

2.3.3 Langkah- Langkah Menyusun Instrumen 

Membuat instrumen yang baik selain harus memenuhi syarat atau kaidah yang 

ada juga harus melalui langkah- langkah yang benar dalam menyusun instrumen 

yang baik. Menurut Sugiyono (2013), terdapat beberapa langkah umum yang bisa 

ditempuh dalam menyususn instrumen, langkah- langkah tersebut antara lain: 
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a. Analisis Variabel Penelitian 

Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel kemudian 

mengembangakannya menjadi indikator- indikator merupakan langkah awal 

sebelum instrumen itu dikembangkan.  

b. Menetapkan Jenis Instrumen 

Jenis instrumen dapat ditetapkan apabila peneliti sudah memahami dengan 

pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya 

memerlukan satu jenis instrument atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis 

instrumen.   

c. Menyusun Kisi- Kisi Atau Layout Instrumen 

Kisi- kisi instrument diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item 

instrument. Dalam kisi- kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel 

penelitian, jenis- jenis dan banyaknya pertanyaan atau pernyataan, serta waktu yang 

dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi- kisi juga harus tergambarkan indikator atau 

abilitas dari setiap variabel.    

d. Menyusun Item Instrumen 

Berdasarkan kisi- kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah 

menyusun item pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan jenis instrument 

yang digunakan.  

e. Mengujicobakan Instrumen 

Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat realibilitas dan 

validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba ada 
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sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru, setelah 

mendapat masukan dari subjek uji coba.  

Selaras dengan pendapat sebelumnya, menutut Iskandar (2008: 79), 

menyatakan terdapat enam langkah dalam penyusunan instrumen, yaitu antara lain: 

(a) Mengidentifikasi variabel- variabel yang diteliti. (b) Menjabarkan variabel 

menjadi dimensi- dimensi. (c) Mencari indikator setiap dimensi. (d) 

Mendiskripsikan kisi- kisi instrumen. (e) Merumuskan item- item pertanyaan atau 

pernyataan instrumen. (f) Petunjuk pengisian instrumen. 

Berdasarkan penjelasn diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah 

dalam menyusun instrument yaitu antara lain: 

a. Pemilihan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor yang akan dinilai.  

b. Penentuan indikator apa yang dapat digunakan dalam pembuatan instrumen. 

c. Penentuan jenis skala yang digunakan  

d. Penulisan draf instrumen penilaian berdadarkan indikator dan skala yang teah 

ditentukan. 

e. Penelaahan dan meminta masukan teman sejawat menegnai draf instrumen 

penilaian ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang dibuat.  

f. Revisi instrumen penilaian berdasarkan hasil telaah dan masukan rekan sejawat 

apabila memang diperlukan.  

g. Persiapan kuisiner untuk disebarkan kepada peserta didik beserta inventori 

laporan diri yang diberikan siswa berdasarkan hasil kuisioner (angket) tersebut. 

h. Pemberian skor inventori kepada peserta didik 

i. Analisis hasil inventori minat peserta didik. 
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2.4 Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan 

Bimbingan Klasikal Bidang Sosial  

Pengembangan instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal 

bidang sosial berdasarkan instrumen yang ada dilapangan. Pada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada penilaian segera atau laiseg, yaitu jenis penilaian yang 

dilakukan setelah peserta didik memperoleh satu jenis layanan tertentu, sehingga 

lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif yang terkait dengan tanggapan 

peserta didik/ klien terhadap program bimbingan dan konseling (Sugiyo, 2017: 98). 

Selain itu, menurut Badrujaman (2011: 112) menyatakan bahwa evaluasi pada 

aspek hasil segera atau laiseg lebih cocok ditujukkan untuk melihat sejauh mana 

tanggapan siswa terhadap kegiatan program bimbingan yang dihasilkan. Menurut 

penjelasan diatas, penilaian segera atau laiseg merupakan penilaian yang dilakukan 

setelah siswa mendapatkan suatu jenis layanan bimbingan dan konseling guna 

mengetahui tanggapan siswa yang lebih ditekankan pada ranah kognitif dan afektif. 

Dalam penelitian ini instrumen yang dikembangakan merupakan instrumen 

penilian segera (laiseg) pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial dengan topik 

komunikasi interpersonal. Pencapaian ini diorientasikan pada tingkat pengentasan 

masalah dan perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik/konseli. Oleh 

karena itu, fokus penilaian dapat diarahkan pada berkembangnya: 1) Pemahaman 

diri, sikap, dan perilaku yang diperoleh berkaitan dengan materi/topik/masalah 

yang dibahas yaitu topik komunikasi interpersonal. 2) Perasaan positif sebagai 

dampak dari proses atau materi/topik/masalah yang dibahas yaitu topik komunikasi 

interpersonal. 3) Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan dalam 

rangka mewujudkan upaya pengembangan/pengentasan masalah. Fokus penilaian 
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atau kriteria juga disesuaikan dengan pengembangan teori topik yang digunkan 

untuk dijadikan indikator. Serta dalam pengembangan instrumen ini dibuat rentang 

skala Sangat Sesuai (SS), Sesuai (SS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) untuk pemilihan item jawaban dari responden guna mempermudah respnden 

dalam mengisi. Berdasarkan hal tersebut maka kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan hasil pelaksaan bimbingan klasikal bidang sosial adalah 

sebagi berikut: 

Tabel 2.1 kriteria keberhasilan hasil pelaksaan bimbingan klasikal bidang sosial 
Aspek/ komponen yang 

dinilai 

Sub 

Variabel 
Indikator 

A. Pemahaman diri, sikap 

dan perilaku setelah 

mengikuti bimbingan 

a) Peserta didik 

memahami apa itu 

keterbukaan 

1)  

2) Peserta didik dapat 

memperkirakan potensi  

diri dalam berkomunikasi 

interpersonal 
a) Peseta didik mampu 

menerapkan kesegaran 

B. Perasaan positif yang 

didapat setelah 

mengikuti bimbingan 

b) Peserta didik mengelola 

Empati 
Peserta didik dapat 

menyempurnakan 

kemampuan 

berkomunikasi 

interpersonal 

c) Peserta didik 

menerapkan kesetaraan 

d) Peserta didik mengelola 

Sikap positif 

C. Rencana kegiatan yang 

akan dilaksanakan pasca 

layanan 

e) Peserta didik mampu 

memperbaiki dukungan 

dalam berkomunikasi 

interpersonal   

Peserta didik dapat 

berlatih berkomunikasi 

insterpersonal yang 

efektif f) Peserta didik mampu 

mengoreksi Audiable 

 

2.5 Bimbingan Bidang Sosial 

 Berikut tentang bimbingan bidang sosial akan dijelaskan yaitu pengertian 

bimbingan bidang sosial dan aspek bimbingan bidang sosial. 

2.5.1 Pengertian Bidang Sosial  

  Salah satu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam mengenal 

lingkungan dan mengembangkan diri dalam hubungan sosial yang 
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bertanggungjawab kemasyarakatan dan kenegaraan yaitu bidang sosial. Pada 

bidang sosial membantu siswa untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi 

sehingga siswa menjadi pribadi yang mandiri dan tanggap. Bidang bimbingan sosial 

sendiri dapat diartikan sebagai “pemberian bantuan pada peserta didik untuk 

mengatasi masalah- masalah sosial yang rentan terjadi pada diri individu, sehingga 

mampu menjadi pribadi yang mandiri dan peka terhadap lingkungan sekitarnya” 

(Bahri, Alam & Supiati, 2017: 32). Selain itu layanan bidang sosial menurut 

Awalya dkk (2015) yaitu “bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang 

sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan 

sosial yang lebih luas”. Selaras dengam Sukardi & Kusmawati (2008: 12) juga 

menyebutkan bahwa dalam bidang bimbingan sosial, “pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMP, SMA/ SMK membantu siswa mengenal dan berhubungan 

dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kenegaraan”.  

 Selain itu Nurihsan (2005: 12) juga menjelaskan tentang pengertian 

“bimbingan sosial- pribadi untuk membantu para peserta didik dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah- masalah sosial- pribadi, misalnya pergaulan, 

penyelesaian konflik, dan penyesuaian diri”. Bimbingan sosial- pribadi merupakan 

bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah sosial 

pribadi. Adapun yang tergolong dalam masalah- masalah pribadi sosial- pribadi 

adalah “masalah hubungan dengan sesama teman, dosen, serta staf, pemahaman 

sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan 
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masyarakat tempat mereka tinggal, serta penyelesaian konflik” (Yusuf & Nurihsan, 

2008: 11).  Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari 

pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu 

bersosialisasi dan menyesuaian diri dengan lingkungan yang baik. Selaras dengan 

pendapat Tohirin (2008: 127) menyatakan bahwa “bimbingan sosial bermakna 

suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah- 

masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri 

dan sebagainya.” Menurut Yusuf (dalam Bahri, Alam & Supiati, 2017: 32) 

merumuskan “bimbingan bidang sosial sebagai suatu upaya membantu individu 

dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis, 

suasana dan tata krama kehidupan dalam keluarga, dan sosial klien, sehingga 

individu menetapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu 

dalam menangani masalah- masalah dirinya”. Menurut Novianti, Supriatna, dan 

Sugandhi (2016: 263) menyatakan bahwa “bimbingan sosial adalah layanan yang 

diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan pemahaman dan 

ketrampilan sosial”. 

 Selain itu menurut Ahmadi (dalam Harahap, 2015: 286) menjelaskan bahwa:  

 “Bimbingan pribadi- sosial adalah seperangkat usaha bantuan kepada 

peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah- masalah pribadi 

dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis- jenis kegiatan 

sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya 

sendiri dalam memecahkan masalah- maslaah pribadi, rekreasi dan 

sosial yang dialaminya”.  

   

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan bidang 

sosial merupakan bantuan yang di berikan oleh seorang ahli atau konselor kepada 

individu (peserta didik) atau kelompok dalam membantu peserta didik menghadapi 
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dan memecahkan masalah- masalah sosial seperti penyesuaian diri, menghadapi 

konflik dan pergaulan. Serta memfasilitasi individu agar memiliki pemahaman 

tentang karakteristik dirinya, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya dan 

kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. 

 Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitasi 

peserta didik/konseli untuk mencapai tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas 

perkembangan peserta didik/konseli SMP adalah: 1) Mencapai perkembangan diri 

sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) 

Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, dan umat manusia; 3) Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap 

tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi; 4) 

Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan/atau mempersiapkan karir serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat; 5) Memantapkan nilai dan cara bertingkah 

laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas; 6) Mencapai pola 

hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau 

wanita; 7) Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis 

terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan 

yang sehat; 8) Memiliki kemandirian perilaku ekonomis; 9) Mengenal kemampuan, 

bakat, minat, serta arah kecenderungan karier dan apresiasi seni; 10) Mencapai 

kematangan hubungan dengan teman sebaya.  

 Dari tugas perkembangan peserta didik yang telah teridentifikasi sebelumnya 

perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk standar kompetensi. Dalam layanan 
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bimbingan dan konseling, standar kompetensi tersebut dikenal dengan istilah 

Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD). Berbagai aspek 

perkembangan yang terdapat dalam SKKPD pada dasarnya dirujuk dari tugas 

perkembangan yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang terkait dalam bidang 

sosial yaitu (1) aspek kesadaran tanggung jawab sosial dengan tugas perkembangan 

memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosial yang lebih luas. (2) aspek kesadaran gender dengan tugas perkembangan 

mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya 

sebagai pria atau wanita serta (3) aspek kematangan hubungan dengan teman 

sebaya dengan tugas perkembangan mencapai kematangan hubungan dengan teman 

sebaya.  

2.5.2 Aspek Bimbingan Bidang Sosial 

Masalah yang dihadapi individu yaitu menyangkut diri sendiri selain itu 

individu juga dihadapkan masalah dengan orang lain. Dengan kata lain masalah 

individu ada yang bersifat pribadi dan sosial. Dalam bidang sosial individu 

mengalami masalah yang hubungannya dengan individu lain atau dengan 

lingkungan sosialnya. Menurut Tohirin (2008: 127) menyebutkan bahwa:  

“Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya 

misalnya yaitu (a) kesulitan dalam persahabatan, (b) kesulitan mencari 

teman, (c) merasa terasing dalam aktivitas kelompok, (d) kesulitan 

memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok, (e) kesulitan 

mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan (f) 

kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru”. 

 

 Selain itu terdapat masalah yang tergolong masalah- masalah sosial- pribadi 

menurut Nurihsan (2006: 16) yaitu “masalah hubungan dengan sesama teman, 

dosen, serta staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan 
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lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal serta menyelesaikan 

konflik”.  Menurut Harahap (2015: 289) menyatakan bahwa:  

“Masalah- masalah sosial yang dihadapi oleh siswa yaitu antara lain: 

(a) kurang menyenangi kritikan orang lain, (b) kurang memahami etika 

pergaulan, (c) merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis, (d) kurang 

mampu menyesuaikan diri, serta (e) penyakit sosial seperti tawuran, gang 

motor, pemalakan, pencurian dan sebagainya”. 

 
 Suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk 

memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, 

terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang 

dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan 

lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam 

kehidupannya. Aspek perkembangan bidang sosial peserta didik yang 

dikembangkan meliputi (1) berempati terhadap kondisi orang lain, (2) memahami 

keragaman latar sosial budaya, (3) menghormati dan menghargai orang lain, (4) 

menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, (5) berinteraksi sosial yang 

efektif, (6) bekerjasama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan (8) 

mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling 

menguntungkan. 

 Berdasar aspek yang ada di bidang sosial tersebut peneliti dalam penelitian ini 

lebih menekankan keaspek berinteraksi sosial yang efektif. Dalam melakuan 

interaksi sosial yang efektif pastilah didasari dengan komunikasi yang efektif pula. 

Komunikasi juga mempunyai dua jenis yaitu komunikasi interpersonal dan 

komunikasi intrapersonal. Karena aspek yang akan dinilai terkait dengan 

bagaimana individu beriteraksi sosial yang efektif maka dari ke dua jenis 
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komunikasi yang berhubungan langsung antara pribadi dan sosialnya yaitu 

komunikasi interpersonal.   

2.5.2.1 Komunikasi Interpersonal 

 Dalam kominikasi interpersonal mencakup pengertian komunikasi 

interpersonal, tujuan komunikasi interpersonal, ciri- ciri komunikasi interpersonal, 

pentingnya komunikasi interpersonal, faktor- faktor yang mempengaruhi 

komunikasi interpersonal dan komunikasi interpersonal yang efektif.  

 2.5.2.1.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Muhammad (2001: 159) menyatakan bahwa “komunikasi interpersonal 

adalah proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang 

seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui 

balikannya”. Sedangkan De Vito (2011: 252) menyatakan bahwa “komunikasi 

interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dengan penerimaan pesan 

oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan 

dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera”. Lebih lanjut, berikut 

pengertian komunikasi interpersonal menurut Sugiyo (2005: 3): 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi di mana orang- orang 

yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai 

pribadi dan bukan objek yang disamakan dengan benda, dam 

komunikasi antarpribadi merupakan suatu pertemuan (encounter) 

diantara pribadi- pribadi.” Komunikasi juga merupakan interaksi 

anata orang- orang atau pribadi- pribadi yang terlibat secara utuh dan 

langsung satu sama lain dalam menyampaiakn dan penerimaan pesan 

secara nyata.  

  Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian dan menerima pesan 

yang dilakukan dua orang atau lebih sekelompok kecil orang secara tatap muka dan 
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menganggap orang tersebut sebagai pribadi serta proses komunikasi akan saling 

mempengaruhi agar terdapat umpan balik. 

2.5.2.1.2 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang 

berorientasi pada tujuan tertentu. Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal 

menurut Suranto (2011: 19) adalah: (1) Mengungkapkan perhatian kepada orang 

lain, (2) menemukan diri sendiri, (3) menentukan dunia luar, (4) membangun dan 

memelihara hubungan yang harmonis, (5) mempengaruhi sikap dan tingkah laku, 

(6) mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, (7) menghilangkan 

kerugian akibat salah komunikasi, (8) memberikan bantuan (konseling).  

 Sedangkan menurut Muhammad (2001: 165- 167) mengemukakan beberpa 

tujuan dalam komunikasi interpersonal, yaitu: (1) menemukan diri sendiri, (2) 

menemukan dunia luar, (3) membentuk dan menjaga hubungan yang penuh hati, 

(4) berubah sikap dan tingkah laku, (5) untuk bermain dan kesenangan, (6) untuk 

membantu. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpilkan bahwa komunikasi 

interpersonal memiliki tujuan, (1) Mengungkapkan perhatian kepada orang lain, (2) 

menemukan diri sendiri, (3) menentukan dunia luar, (4) membangun dan 

memelihara hubungan yang harmonis, (5) mempengaruhi sikap dan tingkah laku, 

(6) mencari kesenangan atau bermain. (7) menghilangkan kerugian akibat salah 

komunikasi, dan (8) memberikan bantuan.  
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2.5.2.1.3 Ciri- Ciri Komunikasi Interpersonal  

Individu ketika beraktifitas dalam sehari hari tidak lepas dari komunikasi 

dan hubungan dengan orang lain. Dimana komunikasi itu penting dalam 

lingkungan, namun pada kenyataannya tidak semua individu yang merasa kesulitan 

ketika melakukan komunikasi dilingkungan sekitar. Kesulitan yang dialami 

individu tersebut akan mengakibatkan suatu masalah atau hambatan ketika 

berkomunikasi. Hambatan atau kesulitan tersebut muncul dari individua tau 

keadaan luar individu, individu yang memiliki ciri- ciri komunikasi interpersonal 

yang baik, sebagai berikut: 

Suranto (2011: 14), mengungkapan ciri- ciri komunkasi interpersonal yaitu 

(1) arus pesan sua arah, (2) suasana nonformal, (3) umpan balik segera, (4) peserta 

komunikasi berada dalam jarak yang dekat, (5) peserta komunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun 

nonberbal. Sedangkan menurut De Vito (2011: 285) ciri- ciri interopesonal yaitu 

(1) keterbukaan (oppenes), (2) empati, (3) sikap mendukung, (4) sikap positif 

(positiveness), (5) kesetaraan (equlity).  

Dari berbagai sumber tersebut dapat disimpulan bahwa secara umum 

komunikasi interpersonal mempunyai ciri- ciri sebagai berikut: 

1. Keterbukaan (oppenes)  

adanya kesediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, mereaksi kepada 

orang lain, merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Keterbukaan ini sangat 

penting dalam komunikasi antar pribadi agar komunikasi lebih bermakna dan 

efektif. Keterbukaan ini adanya niat dari masing- masing pihal yang dalam hal 
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ini antara komunikator dan komunikan saling memahami dan membuka pribasi 

masing- masing.  

2. Empati 

Dalam komunikasi antarpribadi perlu ada empati dari komunikator, hal ini dapat 

dinyatakan bahwa komunikasi antarpribasi akan berlangsung secara kondusif 

apabila pihak komunikator menunjukkan rasa empati pada komunikan. Sugiyo 

(2005: 5) emapti dapat diartikan sebagai menghayati perasaan orang lain atau 

turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Surya dalam Sugiyo (2005: 5) 

empati adalah suatu kesediaan untuk memahami orang lain khususnya aspek (1) 

perasaan, (2) pikiran, dan (3) keinginan.   

3. Sikap Mendukung 

Dalam komunikasi antar pribadi perlu dimunculkan sikap memberi dukugan dari 

puhal komunikator agar komunkan mau berpatisispasi dakam komunikasi. 

Dengan dukungan yang menyenangkan klien akan merasa diterima dan akan 

mampu memecahkan masalahnya. Sugoyo (2005: 6) komunikasi antarpribadi 

perlu adanya suasananyang mendukung atau memotivasi, lebih- lebih dari 

komunikator.  

4. Sikap Positif (positiveness) 

sikap positif dalam hal ini berarti adanya kecenderungan bertindak pada diri 

komunikator untuk memberikan penilaian yang positif terhadap komunikan. 

Dalam komunikasi antarpribadi sikap posiif ini ditunjukkan sekurang- 

kurangnya dua aspek yaitu (1) komunikasi antarpribadi hendaknya memberikan  
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nilai positif dari komunikator, (2) perasaan positif pada diri komunikator 

(Sugiyo, 2005: 6). 

5. Kesetaraan (equlity) 

Dalam suatu hubungan yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan 

konflik lebih dilihat sebagi upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada 

pada sebagai kesempatan untuk menjathkan pihak lain serta individu mampu 

memposisikan derajatnya dengan lawan bicara hal tersebut untuk menghargai 

orang lain.  

6. Arus Pesan Dua Arah 

Sugiyo (2005: 7) komunikasi antar pribad berbeda dengan komunikasi massa 

karena dalam komunikasi antarpribadi memounyao ciri hubungan dua arah atau 

two way communication yaitu adanya antara komunikator dan komunikan saling 

memberi dan menerima informasi. 

7. Umpan Balik 

Komunikasi antarpribadi bercirikan adanya umpan balik maksudnya adalah 

bahwa ada yang disampaikan dalam komunikasi (pesan) sudah sampai pada 

penerima. Hal ini dapat dikatakan bahwa komunikasi tidak cukup hanya ditandai 

oleh lketergantungan secara fisik antara sumber dan penerima, melainkan 

ditandai oleh adanya ketergantungan interaktif. Ketergamtungan interaktif ini 

terjadi bimana stimulus dari pihak akan menimbulkan respon dari pihak 

penerima (Sugiyono, 2005: 8). 
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2.6 Bimbingan Klasikal 

 Berikut tentang bimbingan klasikal akan dijelaskan yaitu pengertian 

bimbingan klasikal, tujuan bimbingan klasikal, fungsi bimbingan klasikal, rambu- 

rambu pelaksanaan bimbingan klasikal, jenis bimbingan klasikal, pelaksanaan 

bimbingan klasikal, dan keunggulan layanan klasikal. 

2.6.1 Pengertian Bimbingan Klasikal 

 Bimbingan klasikal merupakan layanan dasar yang diberikan guru BK 

kepada siswa dalam format kelas besar, terdiri dari 30- 40 siswa guna berinteraksi 

siswa secara langsung yang disajikan secara terjadwal dan terstruktur serta besifat 

preventif yang memberikan informasi yang berorientasikan pada bidang pribadi, 

sosial, belajar dan karir dengan tujuan membantu peserta didik berkembang secara 

optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar dan perencanaan karir. 

 Bimbingan klasikal merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk 

bagian dari komponen layanan dasar atau guidance curriculum. Sifat dari 

komponen layanan dasar yaitu “bersifat developmental, sistematik, terstruktur, dan 

disusun untuk meningkatkan kompetensi belajar, pribadi, sosial dan karir” 

Makrifah & Nuryono (2014: 1).  

 Bimbingan klasikal ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan oleh 

guru BK di sekolah pada sejumlah siswa di kelas atau disebut dengan kelas besar. 

Selaras yang dinyatakan Supriyo (2010: 2) tentang bimbingan klasikal, “layanan 

bimbingan yang sasarannya pada seluruh siswa dalam kelas atau layanan kelas”. 

Selain itu menurut pendapat Makrifah & Nuryono (2014) menyatakan bahwa 
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bimbingan klasikal merupakan “suatu layanan bimbingan dan konseling yang di 

berikan kepada peserta didik oleh guru BK kepada sejumlah peserta didik dalam 

satuan kelas yang dilaksanakan dalam kelas”. Layanan bimbingan klasikal 

diberikan kepada sejumlah siswa yang ada di kelas dengan jumlah kurang lebih 30- 

40 siswa. Layanan bimbingan klasikal dirasa sangat efisien diberikan oleh guru BK 

di sekolah dikarenakan menangani masalah jumlah guru BK dan siswa yang tidak 

seimbang. Oleh karena itu layanan bimbingan klasikal ini diberikan supaya semua 

siswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh, tidak 

hanya beberapa siswa saja. Selaras dengan pendapat Mastur & Triyono (2014: 1) 

yang menyatakan bahwa, “bimbingan klasikal adalah bimbingan yang berorientasi 

pada kelompok siswa dalam jumlah yang cukup besar antara 30- 40 orang siswa 

(sekelas)”. Bimbingan klasikal ini memiliki porsi terbesar dalam layanan 

bimbingan dan konseling, sehingga “layanan klasikal ini merupakan layanan yang 

efisien terutama dalam menangani masalah rasio jumlah konseli konselor yang 

tidak seimbang”, (Mukhtar, Yusuf & Budiamin, 2016: 3). 

 Pemberian layanan bimbingan klasikal di kelas tidak dapat sembarangan, 

dikarenakan dalam pemberian layanan bimbingan klasikal dilaksanakan secara 

terjadwal sesuai dengan program BK yang telah dibuat oleh guru BK.  Layanan 

bimbingan klasikal dirasa efektif diberikan guru BK di sekolah kepada siswa di 

kelas, karena ketika guru BK memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas guru 

BK dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa. Guru BK dapat berdiskusi 

atau curah pendapat secara langsung dengan siswa tentang topik layanan yang 

sedang diberikan. Dalam kegiatan ini guru BK dapat melihat dan menilai siswa 
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secara langsung tentang aspek keefektifan siswa dalam berdiskusi atau 

mencurahkan pendapatnya dikelas. Bimbingan klasikal menurut Direktorat jendral 

peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan departemen Pendidikan 

nasional 2007 (dalam Mastur & Triyono, 2014: 1) mengatakan bahwa:  

Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar 

bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan 

kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. 

Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi atau curah pendapat.   

 

 Sesuai pernyataan di atas jelas disebutkan bahwa layanan klasikal diberikan 

secara terstruktur dan terjadwal. Layanan klasikal merupakan layanan yang bersifat 

preventif atau sering disebut layanan preventif. “Layanan klasikal termasuk 

komponen pelayanan dasar yang cederung bersifat preventif disusun secara 

terstruktur untuk mencapai tujuan layanan” (Rahma, 2017: 1). Karena dalam 

layanan klasikal guru BK memberikan layanan yang berupa informasi dan orientasi 

yang mencakup bidang pribadi, belajar, sosial dan karir yang sangat berguna untuk 

siswa. Serta kegiatan dalam layanan klasikal berupa diskusi atau curah pendapat 

tentang topik layanan yang dilakukan oleh guru BK kepada seluruh siswa yang 

mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal dikelas. Selain itu menurut Supriyo 

(2010: 2) layanan klasikal ini “lebih bersifat preventif dengan tujuan menjaga agar 

tidak muncul masalah atau menekan munculnya masalah siswa”.  

 Menurut (Committee for Children dalam Mukhtar, Yusuf & Budiamin, 2016: 

3) menyatakan bahwa:  

 Bimbingan klasikal merupakan cara yang efektif bagi guru bimbingan 

dan konseling atau konselor dalam memberikan informasi dan atau 

orientasi kepada siswa tentang program layanan yang ada di sekolah, 

program pendidikan lajutan, ketrampilan belajar, selain itu layanan 

klasikal dapat di gunakan sebagai layanan peventif.  
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 Selaras dengan pendapat di atas Mastur & Triyono (2014: 2), menjelaskan 

bahwa “bimbingan klasikal adalah suatu kelompok yang yang memiliki suatu 

aktivitas yang menyajikan informasi atau pengalaman- pengalaman melalui suatu 

perencanaan dan pengorganisasian kelompok.” Dalam kegiatan layanan klasikal 

yang mencakup layanan informasi dan orientasi yang sangat dibutuhkan oleh siswa. 

Pentingnya layanan klasikal bagi siswa yaitu untuk membantu siswa dalam 

mengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki serta sesuai bidang 

perkembangannya secara optimal. “sebagai salah satu bentuk layanan yang akan 

membimbing peserta didik berkembang secara optimal dalam bidang 

pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan 

perencanaan karir”, (Rahma: 2017). Selaras dengan hal tersebut Gazda (Mastur dan 

Triyono, 2014) menjelaskan bahwa “bimbingan klasikal merupakan layanan 

bantuan bagi siswa melalui kegiatan secara klasikal yang disajikan secara 

sistematis, dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara 

optimal”. Layanan klasikal merupakan layanan preventif yang membatu siswa 

untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasi diri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya secara optimal (Rosidah, 2017: 155). 

2.6.2 Tujuan Bimbingan Klasikal 

 Pemberian bimbingan klasikal pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari 

bimbingan klasikal yaitu membantu dan membimbing konseli atau peseta didik 

untuk berkembang secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir 

guna memenuhi tugas- tugas perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya 

untuk mengambil suatu keputusan bagi hidupnya. Diperkuat dengan pendapat 
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Sugandi (dalam Mastur & Triyono, 2014: 3) adalah “membantu siswa agar dapat 

memenuhi tugas- tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, 

pedidikan dan karir”. Selain itu Rahma (2017) layanan klasikal membantu 

membimbing peserta didik berkembang secara optimal dalam bidang 

pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan 

perencanaan karir. Tujuan diberikannya layanan klasikal yaitu membantu siswa 

atau konseli untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, dengan 

dilakukannya layanan klasikal di kelas diharapakan melatih siswa untuk berani 

berpendapat, menyanggah serta berinteraksi secara langsung dengan guru BK dan 

teman lainnya guna melatih siswa atau konseli untuk beradaptasi. Selaras dengan 

pendapat Siwabessy & Hastoeti (dalam Mastur & Triyono, 2014: 3), menjelaskan 

bahwa tujuan bimbingan klasikal adalah “membantu konseli agar mampu 

menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu 

beradaptasi dalam kelompok, mampu menerima support atau dapat memberiakan 

memberikan support pada teman- temannya”.  

 Pada pemberian layanan klasikal guru BK sebagai pemimpin jalannya kegiatan 

ini, untuk membatu siswa berani berdiskusi dan curah pendapat guna melatih 

berinteraksi secara baik dengan teman- teman di lingkungannya. Hal ini dilakukan 

supaya siswa dapat terbentuk pribadi yang sehat, yang dapat berkembang secara 

optimal sesuai tugas perkembangannya. Tohirin (2011:128) juga menyebutkan 

tujuan dari bimbingan klasikal yaitu “agar individu yang dibimbing mampu 

melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya”. Disebutkan bahwa 

tujuan layanan bimbingan klasikal untuk siswa sangatlah penting karena sangat 
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membantu dan membimbing siswa untuk berkembang secara optimal baik di 

bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. 

 Selain itu menurut Yusuf dan Nurihsan (dalam Mastur & Triyono, 2014: 3) 

menyebutkan tujuan bimbingan klasikal agar individu dapat: 

(a)merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, 

serta kehidupannya dimasa yang akan datang; (b) mengembangkan 

seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal 

mungkin;(c) dan menyesuaikan diri dengan lingkungan Pendidikan 

dan masyarakat.  

   

2.6.3 Fungsi Bimbingan Klasikal  

 Pemberian bimbingan klasikal pastinya memiliki fungsi tersendiri untuk 

konselinya. Dalam bimbingan dan konseling layanan klasikal memiliki fungsi 

untuk memberi pemahaman terhadap dirinya dan orang lain, untuk memberi 

pencegahan dari masalah yang akan timbul, untuk membantu mengatasi 

permasalahan- permasalahan yang dihadapi konseli, kemudian membantu konseli 

dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Kegiataan layanan bimbingan klasikal ini diarahkan untuk proaktif guna melatih 

siswa untuk bertanggungjawab pada dirinya sendiri. 

Terdapat beberapa fungsi bimbingan klasikal bagi peserta didik yaitu pertama, 

membantu peserta didik untuk memahami lingkungannya yang meliputi memahami 

diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini siswa akan memiliki 

pemahaman tentang dirinya dan orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Peserta didik dinyatakan berhasil mengatualisasikan diri apabila 

mampu memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya maka siswa tersebut 
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dapat mengembangankan diri yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya serta peserta didik dapat berkembang sesuai dengan tugas 

perkembangannya. Kedua, layanan klasikal memiliki fungsi untuk membantu 

peserta didik untuk terhindar dan tercegahnya dari berbagai macam permasalahan 

yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Dari pemberian layanan 

klasikal pada peserta didik akan menghasilkan pencegahan untuk melatih peserta 

didik menghadapi permasalahan yang mungkin akan datang. Ketiga, layanan 

klasikal memberi fungsi yaitu terentasnya permasalahan- permasalahan yang 

dialami oleh peserta didik, masalah yang dapat dialami oleh peserta didik yaitu 

meliputi masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir. Dengan diberikannya layanan 

klasikal di kelas oleh guru BK sangat membantu peserta didik untuk mengentaskan 

masalah yang dialami siswa dengan cara curah pedapat dan berinteraksi langsung 

dengan guru BK dan teman lainnya yang mengikuti kegiatan layanan klasikal 

tersebut. Keempat, layanan klasikal berfungsi untuk membantu peserta didik untuk 

mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya guna mengembangkan diri 

secara lebih mantap dan berkelanjutan untuk masa depannya. Setelah diberikannya 

layanan klasikal diharapakan siswa dapat mengembangkan dirinya lebih mantap 

dan berkelanjutan.  

Ditambahkan oleh pendapat Makrifah & Nuryono, (2014: 1) menyatakan 

bahwa “strategi layanan bimbingan klasikal merupakan layanan yang berfungsi 

sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan sebagai upaya 

yang secara spesifik yang diarahkan pada proses yang proaktif”. Hal ini berguna 

bagi siswa atau peserta didik untuk berlatih bertanggungjawab oleh dirinya sendiri. 
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Membimbing siswa untuk menentukan keputusan guna mencapai tujuan hidup 

dalam menjalankan tata tertib atau peraturan sekolah yang ditunjukkan dalam setiap 

perilakunya yang selalu taat dan mau melaksanakan tata tertib sekolah dengan 

penuh kesadaran. 

2.6.4 Rambu- rambu pelaksanaan Layanan Klasikal 

 Pemberian pelaksanaan layanan klasikal kepada konseli tidak bisa 

dilaksanakan dengan sembarangan, harus dilaksankan sesuai dengan aturan dan 

kaidah yang ada agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam memberikan 

layanan klasikal langkah pertama itu melakukan identitifikasi kebutuhan siswa atau 

need assessment siswa yang tentunya didapat dari peserta didik. Kemudian dari 

identifikasi kebutuhan tersebut guru BK merancang program layanan salah satunya 

layanan klasikal. Dari situlah ditentukan tanggal dan topik layanan yang diberikan 

oleh guru BK kepada peserta didik sesuai dengan kebutuuhan siswa. Yang kedua 

yaitu dalam pelaksanaan layanan klasikal tidak sembarangan dan tidak seperti 

ketika memberi materi matapelajaran dikelas, malainkan sesuai dengan tahap yang 

telah terstruktur demi tercapainya tujuan dari kegiatan layanan klasikal tersebut. 

Pada tahap awal ketika guru BK memberikan layanan klasikal harus dapat 

membangun rapport yang baik dengan peserta didik guna mengondisikan suasana 

kelas nyaman dan siap menerima layanan klasikal. Setelah terjalinnya hububungan 

yang baik dengan semua peserta didik kemudian lanjutkan dengan tahap proses 

yaitu memfokuskan pada topik layanan klasikal yang akan diberikan. Pada tahap 

ini merupakan tahap penting keberhasilan pemberian layanan klasikal, guru BK 

dalam penyampaian materi haruslah jelas dan tidak bertele- tele agar peserta didik 
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dapat memahami. Supaya proses curah pendapat dan interaksi antara guru bk dan 

peserta didik dalam layanan klasikal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada 

tahap terakhir guru BK melaksanakan penilaian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap topik yang dibahas. Tidak hanya itu kemudian guru BK 

juga harus melakukan penyampaian kesimpulan terkait topik bahasan untuk 

mempertegas materi layanan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

 Adapun rambu- rambu atau yang harus diperhatikan ketika melaksanakan 

layanan klasikal. Diperkuat dengan pendapat Supriyo (2010: 5), yang menyatakan 

bahwa rambu- rambu dalam pelaksanaan layanan klasikal diantaranya yaitu: 

1) Identifikasi masalah yang dibutuhkan oleh murid  

2) Pada tahap pelaksanaannya yaitu pada tahap awal konselor 

melakukan pembinaan rapport untuk mengkondisikan suasana 

kelas supaya siap untuk menerima layanan, kemudian pada tahap 

proses konselor memfokuskan pada topik yang akan dibahas dan 

bentuk penyampaiannya sangat ditentukan dengan metode yang 

akan digunakan, dan pada tahap pengakhiran konselor melakukan 

“penilaian” untuk mengetahui tingkat pemahaman dan lebih utama 

pada perubahan sikap yang ada pada murid pasca mengikuti 

kegiatan, sebelum mengakhiri konselor perlu melakukan simpulan 

terhadap topik yang dibahas tadi, dengan tujuan untuk menegaskan 

terhadap materi yang dibahas sehingga diharapkan pelaksanaan 

layanan ini sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

 

 Pemberian layanan klasikal secara tepat, maka perlu kiranya dilakukan analisis 

kebutuhan siswa. Menurut Supriyo (2010:7- 9) Analisis ini dapat dilakukan dengan 

memperhatikan hasil asassment maupun sumber dari luar asassment. Analisis 

kebutuhan layanan bimbingan klasikal akan lebih mudah dilakukan dan lebih 

obyektif apabila menggunakan sumber data dari hasil asassment. 
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2.6.4 Pelaksanaan Bimbingan Klasikal   

 Pelaksanaan bimbingan klasikal harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 

ada tidak dapat dilaksanakan sembarangan. Pemberian layanan yang baik dan benar 

harus dilaksanakan sesuai dengan struktur dan sistematika yang ada supaya layanan 

yang klasikal yang diberikan dapat berjalan dengan baik supaya dapat mencapai 

tujauan yang diharapkan.  

 Langkah- langkah dalam pelaksanaan bimbingan klasikal yaitu tahap awal, 

tahap proses dan tahap pengakhiran. Pada tahap awal dalam melaksanakan layanan 

klasikal guru BK harus dapat membangun report yang baik dengan peserta didik 

yang mengikuti layanan bimbingan klasikal, guna mencairkan suasana supaya 

proses layanan klasikal di kelas dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahap 

proses merupakan inti keberhasilan dari kegiatan layanan klasikal. Pada tahap ini 

guru BK menyampaikan materi berdasar topik yang disampaikan. Dalam 

menyampaikan materi layanan guru BK haruslah jelas agar mudah dimengerti dan 

dipahami oleh siswa, supaya materi yang disampaikan dapat sampai kepada siswa. 

Sehingga proses curah pendapat dan interaksi antara guru BK dengan siswa pada 

layanan klasikal dapat berjalan dengan baik hingga tercapainya suatu tujuan yang 

telah ditetapkan. Selajutnya yaitu tahap pengaakhiran layanan kalsikal tidak hanya 

berakhir begitu saja setelah proses penyampaian materi. Melainkan guru BK harus 

megadakan sesi tanya jawab dengan siswa tentang materi layanan yang sudah 

diberikan guna mengukur pemahaman siswa. Setelah itu guru BK menyimpulkan 

materi layanan yang sudah diberikan, kemudian guru bk memberikan penilaian 

segera pada siswa terkait materi layanan yang sudah diberikan. Dari penialain itu 
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lah guru BK dapat memiliki data bahwa siswa dapat memahami, tindak lajut, serta 

apa yang akan dilakukan setelah mengikuti layanan klsikal terkait dengan materi 

yang diberikan.   

Selaras dengan Tohirin (2007: 150) bimbingan klasikal layanan informasi 

bidang sosial diberikan secara klasikal. Langkah-langkah pelaksanaan bimbingan 

klasikal yaitu:  

1) Pendahuluan. Sebelum melakukan bimbingan klasikal guru 

pembimbing harus bisa mengenali suasana terlebih dahulu. Agar 

nantinya bimbingan klasikal dapat berjalan dengan baik, maka peneliti 

bisa mencairkan suasana dengan menyapa siswa terlebih dahulu, 

mengadakan apresiasi dan pre-test.  

2) Inti. Dalam kegiatan bimbingan klasikal guru pembimbing 

menjelaskan materi yang diberikan kepada siswa secara rinci, guru 

pembimbing dituntut untuk memahami dan menguasai keterampilan-

keterampilan dalam pemberian layanan klasikal, diantaranya 

keterampilan bertanya, memberikan penguatan, keterampilan 

memberikan variasi, keterampilan menjelaskan dan keterampilan 

mengelola kelas.  

3) Penutup. Sebelum kegiatan bimbingan klasikal diakhiri, peneliti 

mengadakan tanya jawab kepada siswa untuk mengetahui sejauh 

mana siswa memperhatikan materi yang disampaikan, menyimpulkan 

materi yang telah dibahas itu sangat perlu untuk mengetahui sejauh 

mana respon dari siswa. Setelah itu evaluasi kegiatan lanjutan, dan 

terakhir menutup bimbingan dengan salam. 

 Pada dasarnya pemberian layanan klasikal tidak dapat dilaksanakan 

sembarangan, harus dilaksankan secara sitematika sesuai langkah- langkah yang 

benar. Sehingga layanan klasikal dapat berjalan dengan baik dan benar serta 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan pada pemberian layanan klasikal di 

sekolah. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Pada program bimbingan dan konseling terdapat layanan bimbingan klasikal 

bidang sosial. Layanan bimbingan klasikal bidang sosial dapat dikatakan berhasil 
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apabila dapat mencapai tujuan tatkala siswa mampu menghadapi dan memecahkan 

masalah- masalah sosialnya serta mencapai dan memenuhi tujuan yang sudah 

ditetapkan atau adanya perubahan pada siswa sebelum dan sesudah diberikan 

layanan klasikal bidang sosial. Tetapi apabila hasil pelaksanaan layanan klasikal 

bidang sosial tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka pemberian 

layanan tersebut dikatakan belum berhasil. Untuk mengetahui keberhasilan 

pemberian layanan klasikal bidang sosial serta mengetahui perubahan yang terjadi 

pada siswa setelah pemberian layanan maka guru BK di sekolah dapat 

melaksanakan kegiatan evaluasi hasil. Yaitu melalui penilaian segera (laiseg), 

penilaian jangka pendek (laijapen), serta penilaian jangka panjang (laijapang). 

Untuk melaksanakan evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal bidang sosial 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi hasil yang valid 

sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan relevan.  

Tetapi pada kenyataan di lapangan guru BK di sekolah tidak semua 

melaksanakan penilaian segera (laiseg), penilaian jangka pendek (laijapen), serta 

penilaian jangka panjang (laijapang). Guru BK di sekolah juga dalam melaksanakan 

evaluasi hasil tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang benar sesuai dengan 

teori yang ada. Serta dalam melaksanakan evalusi hasil untuk mendapatkan hasil 

yang relevan guru BK di sekolah tidak ada acuan atau kretaria keberhasilan 

pemberian layanan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak adanya instrumen 

evaluasi hasil yang valid yang digunakan. Maka dari penjelasan tersebut diperlukan 

adanya instrumen evaluasi yang akurat untuk mendapatkan hasil evalusi layanan 

klasikal bidnag sosial yang valid.  
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Menurut data faktual di lapangan, terdapat kelemahan- kelemahan yang terjadi 

dalam pelaksanaan evaluasi hasil layanan klasikal bidang sosial yaitu guru BK 

menilai instrumen evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial saat ini 

belum efisien dan mudah untuk digunakan. Karena instrumen yang ada saat ini 

bersifat universal tidak sesuai dengan jenis layanan. Selain itu tidak adanya teknik 

analisis yang dapat digunakan sehingga kesusahan dalam menganalisis. Serta tidak 

adanya kriteria keberhasilan yang bersifat baku yang dapat digunakan menjadi 

kriteria keberhasilan. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu faktor usia guru BK 

yang ada di sekolah serta kesibukan yang membuat guru BK enggan 

mengembangkan intrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang 

sosial. Hal- hal tesebut yang membuat guru BK hampur tidak pernah melaksanakan 

evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang soisial.  

Dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil layanan klasikal bidang sosial yang 

akurat dapat dilakukan dengan menyusun rancangan pengembangan instrumen 

evaluasi hasil yang berdasarkan pada kebutuhan siswa yang didasarkan pada tugas 

perkembangan siswa. Kemudian untuk mencari solusi dan mengatasi terkait 

permasalah yang terjadi maka peneliti melakukan studi pustaka, sehingga akan 

dirancang suatu produk yang akan dikembangkan sebagai solusi tersebut. Apabila 

produk sudah selesai dirancang selanjutnya akan divalidasi oleh validator ahli, 

respon guru BK, serta uji coba produk terhadap siswa dan guru BK. Apabila produk 

yang dihasilkan yaitu instrumen evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang 

sosial masih kurang baik maka akan dilakukan perbaikan atau revisi. Selanjutnya 

apabila instrumen evaluasi hasil tersebut sudah diperbaiki dan sudah valid, 
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kemudian akan dilakukan uji coba pemakaian instrumen evaluasi hasil pelaksanaan 

layanan klasikal bidang sosial tersebut.  

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris tersebut, dapat dirumuskan kerangka berpikir 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

Model Faktual: Guru BK menilai instrumen evaluasi 

hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial saat ini 

belum efisien dan mudah untuk digunakan. Karena 

instrumen yang ada saat ini bersifat universal tidak 

sesuai dengan jenis layanan. Selain itu tidak adanya 

teknik analisis yang dapat digunakan sehingga 

kesusahan dalam menganalisis. Serta tidak adanya 

kriteria keberhasilan yang bersifat baku yang dapat 

digunakan menjadi kriteria keberhasilan 

Input 

Model Hipotetik: pada model hipotetik peneliti 

mengembangan produk dengan model instrumen 

evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang 

sosial dengan bentuk skala psikologis dengan 

dilengkapi teknik analisis data. Kemudian produk 

pengembangan ini akan diujikan ke ahli dan praktisi. 

Setelah diujikan akan diuji kelapangan dengan uji skala 

kecil. 

Proses 

Model Hipotetik yang telah di uji ahli dan praktisi 

kemudian diuji cobakan kelapangan dengan skala kecil 

maka menghasilkan instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial yang 

valid.  

Hasil 

Output  

Instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan 

klasial bidang sosial baku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab lima menyajikan tentang simpulan, saran dan implikasi. Uraian 

masing- masing bagian tersaji di bawah ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan studi pendahuluan dan pengembangan instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial yang dilakukan oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

(1) Model instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial 

faktual yang digunakan saat ini dilapangan kurang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal bidang sosial. 

(2) Model hipotetik instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal 

bidang sosial menghasilkan desain model instrumen hipotetik yang berbentuk 

skala psikologis yang disesuaikan dengan aspek penilaian yang ada di evaluasi 

hasil yaitu tentang aspek pemahaman diri, perasaan positif dan recana kegiatan 

yang akan dilakukan paska menerima bimbingan klasikal bidang sosial. 

(3) Pengembangan model instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan 

klasikal bidang sosial hasil dinilai layak dan dapat digunakan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Secara Teoritis 

Apabila hendak melakukan evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal 

bidang sosial khususnya topik komikasi interpersonal, harapannya instrumen 
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pengembangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan layanan 

klasikal bidang sosial.  

5.2.2 Secara Praktis 

4.9.3.1 Untuk guru bimbingan dan konseling instrumen pengembangan ini dapat 

dijadikan acuan atau panduan untuk membuat instrumen evaluasi hasil 

pelaksanaan layanan klasikal semua aspek yang ada di bidang sosial.  

 (2)  Untuk peneliti selanjutnya: 

a. Perlu adanya pengembangan tentang semua aspek yang ada di bidang sosial 

untuk dijadikan indikator dalam evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan 

klasikal bidang sosial. 

b. Perlu adanya uji coba yang lebih luas untuk melihat lebih jauh efektivitas 

instrument evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal bidang sosial yang 

dikembangakan, untuk dipublikasi yang lebih luas. 

c. Instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan klasikal pengembangan ini 

perlu ditambah dengan instrumen pelengkap yaitu intrumen observasi yang 

digunakan untuk melihat perubahan pada diri siswa.  

.  
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