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ABSTRAK 

 

OKTAFIANA DEWI KUSUMA, (10220044), Layanan Konseling 

Individual Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di MAN Yogyakarta 

III, Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Dakwah dan 

Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa di MAN Yogyakarta III. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK MAN Yogyakarta III 

dan siswa kelas XI tahun ajaran 2014-2015 yang mengalami kesulitan belajar 

yang tinggi. Objek peniliti ini adalah  proses pelaksanaan konseling 

individual yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil 

evaluasi, tindak lanjut dan laporan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan layanan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar di MAN Yogyakarta III secara 

keseluruhan berjalan secara baik dan tersusun, hal tersebut bisa dilihat dari 

terpenuhinya indikator pelaksanaan konseling individual meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi,tindak lanjut dan 

laporan. 

 

Keyword: Layanan Konseling individual, kesulitan belajar siswa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan agar tidak menjadi 

persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan skripsi yang berjudul 

“Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa di MAN Yogyakarta III”, maka peneliti perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Layanan Konseling Individual 

Layanan adalah perihal atau cara melayani.
1
Konseling adalah suatu 

proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu 

yang terganggu oleh masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri 

dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih 

dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-

pemecahan terhadap jenis kesulitan pribadi.
2
 

Layanan Konseling individual ialah suatu pelayanan berupa dialog 

tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah 

dan proses mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.
3
 

                                                           
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesi, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal. 444. 

 
2
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan  Dan Konseling, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), hal. 100. 

 
3
Hibana S Rahman, Bimbingan & Konseling Pola 17, (Yogyakarta: UCY Press, 2003), 

hal. 58. 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan layanan konseling 

individual dalam skripsi ini adalah cara yang dilakukan oleh guru 

bimbingan dan konseling (BK) dalam memberikan layanan berupa dialog 

tatap muka dengan seorang klien atau siswa yang sedang mengalami 

masalah kesulitan dalam belajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, laporan yang dilakukan oleh 

guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

2. Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Mengatasi adalah menanggulangi, menguasai keadaan.
4
 Adapun 

maksud mengatasi di sini adalah usaha untuk menanggulangi kesulitan 

belajar siswa untuk dapat menaikkan prestasi belajar siswa. 

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana anak didik atau siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya.
5
 Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah dalam bukunya pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar yang disebabkan oleh 

adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar.
6
 Kesulitan 

belajar yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu siswa dalam belajar 

tidak bisa belajar atau mengalami hambatan ketika proses belajar 

berlangsung. 

                                                           
4
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer, Modern 

English press, Jakarta, 1991,hlm. 103. 

 
5
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hal. 77. 

 
6
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 201. 
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Siswa bisa juga disebut murid adalah orang (anak) yang sedang 

berguru (belajar disekolah).
7
 Siswa dalam judul skripsi ini adalah siswa 

kelas IX di MAN Yogyakarta III pada tahun ajaran 2014-2015 yang 

mempunyai kesulitan belajar dan mengikuti konseling individual untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa. 

3. MAN Yogyakarta III 

MAN Yogyakarta III adalah suatu lembaga pendidikan setingkat 

SMA yang berbasis Islam, terletak di jalan Magelang km 4.. Dalam 

perkembangannya, MAN yogyakarta III untuk Daerah Istimewa 

Yogyakarta ditetapkan sebagai MAN MODEL, dengan SK Dirjen 

Lembaga Islam Departemen Agama RI No.E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98. 

Dari penegasan istilah di atas maka yang dimaksud peneliti dengan 

judul “Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa di MAN Yogyakarta III” adalah proses pelaksanaan konseling 

individual yang berupa pemberian pelayanan dialog tatap muka antara 

konselor dan klien untuk memecahkan masalah siswa kelas XI tahun ajaran 

2014-2015 di MAN Yogyakarta III yang tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya atau mengalami hambatan ketika proses belajar berlangsung yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan laporan. 

 

 

                                                           
7
Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Akademi, 1996) , hal. 10. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Belajar atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang 

islam, baik laki-laki maupun perempuan. Belajar boleh di manapun, kapanpun 

selama hayat dikandung badan. Tanpa belajar, seseorang akan tertinggal oleh 

cepatnya arus perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Untuk menghadapi 

cepatnya perubahan zaman manusia harus menyiapkan dirinya dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta membentengi diri dari dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK dengan iman dan taqwa 

(IMTAK). Oleh karena itu, seseorang harus membekali diri dengan 

pengetahuan umum dan pengetahuan agama yaitu dengan belajar. 

Dalam proses belajar itu sendiri sering dijumpai permasalahan-

permasalahan yang dapat menghambat seseorang di dalam mencapai suatu 

tujuan atau cita-cita. Masalah yang dialami seseorang itu bisa muncul dari diri 

sendiri (putus asa, konflik, frustasi, tidak memiliki kepercayaan diri, dan 

sebagainya), dan masalah yang muncul dari luar dirinya sendiri ataupun dari 

lingkungannya. Sedangkan yang menyangkut anak didik dapat berupa masalah 

perasaan, daya pikir, tingkah laku, kemampuan fisik maupun masalah 

pengembangan jiwa dan pribadinya. Semua permasalahan tersebut sangat 

dirasakan oleh para orang tua, guru, para pendidik pada umumnya maupun 

oleh anak didik itu sendiri.
8
 

Sudah menjadi harapan setiap pendidik, agar peserta didiknya dapat 

mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah 

                                                           
8
Dewa Ketut Sukardi, Psikologi Populer Perkembangan Jiwa Anak, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), hal. 5. 
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digariskan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun kenyataan yang 

dihadapi tidak selalu menunjukkan apa yang diharapkan itu dapat terealisir 

sepenuhnya. Banyak peserta didik yang menunjukkan tidak dapat mencapai 

hasil belajar sebagaimana yang diharapkan oleh para pendidiknya. Dalam 

proses belajar mengajar guru atau pendidik sering menghadapi masalah 

adanya peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar, ada 

siswa yang memperoleh prestasi belajar yang rendah, meskipun telah 

diusahakan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. Dengan 

kata lain guru atau pendidik sering menghadapi dan menemukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar.
9
 

Sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu 

siswa agar mereka berhasil dalam belajar. Untuk itu hendaknya sekolah 

memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam kegiatan belajar. Di sinilah pentingnya dan perlunya program 

bimbingan dan konseling untuk membantu agar siswa berhasil dalam belajar.
10

 

Bimbingan dan konseling pada suatu madrasah sangat diperlukan 

sekali oleh siswanya karena menurut kenyataannya bahwa manusia atau siswa 

dalam menghadapi persoalan-persoalan yang datang silih berganti ada kalanya 

mereka tidak mampu mengatasinya sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain. 

Sehingga keberadaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan bagi siswa, 

                                                           
9
Hallen  A, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),hal. 128. 

 
10

Syamsu Yusuf  LN dan A. Juantika Nurihsan, Landasan Bimbingan Dan Konseling, 

hal. 224. 
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baik yang sedang mempunyai masalah maupun yang tidak mempunyai 

masalah. 

Program bimbingan dan konseling di sekolah yang menjadi penggerak 

utamanya adalah guru BK yang merupakan bagian dari usaha pendidikan yang 

tidak saja mengumpulkan data tentang diri siswa, namun selain itu juga untuk 

membantu siswa memahami diri serta mampu mengarahkan dirinya sesuai 

dengan potensinya. Sedangkan hak seorang guru BK adalah memberikan 

nasihat, motivasi, bimbingan dan sanksi kepada siswa yang melanggar 

peraturan yang berlaku.
11

 

Koseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung secara perorangan atau 

tatap muka dengan guru BK yang bertujuan untuk membahas dan 

mengenetaskan permasalahan yang dialami siswa. Proses layanan konseling 

individual merupakan relasi antara konselor dan klien dengan tujuan agar 

dapat mencapai tujuan klien. Dengan kata lain tujuan konseling tidak lain 

adalah tujuan klien itu sendiri. 

Adapun layanan yang dapat dilakukan melalui konseling individual ini 

ada berbagai macam, yang pada dasarnya tidak terbatas. Layanan ini 

dilaksanakan untuk seluruh masalah siswa secara perorangan (dalam berbagai 

bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karier).
12

 

Namun pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti memfokuskan pada 

                                                           
11

Hallen A, Bimbingan dan Konseling, hal. 65. 

 
12

Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islami, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 

290. 
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pelaksanaan konseling individual dalam bidang belajar. Pemberian konseling 

sendiri bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami masalah dalam 

belajarnya. Dengan diberikan layanan konseling individual maka diharapkan 

siswa mampu mengatasi kesulitan dalam belajarnya agar dapat meningkatkan 

prestasi dalam akademik. 

MAN Yogyakarta III dijadikan MAN Model, Model dimaksud adalah 

sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan untuk menjadi model yang 

dijadikan pantauan atau teladan bagi madrasah Aliyah lainnya. Adapun 

sasaran yang ingin dicapai dengan mengembangkan Madrasah Aliyah Model 

diantaranya adalah MAN Model menjadi institusi pendidikan yang 

berkualitas, mampu menyelenggarakan proses pendidikan secara profesional 

dan menyiapkan siswa untuk kelulusan yang mempunyai kesiapan baik untuk 

memasuki jenjang pendidikan tinggi, maupun jalur karir yang lain dan bekerja 

mandiri. Tetapi dalam proses pencapaian pengembangan Madrasah yang 

berkualitas, masih terdapat kendala salah satunya yaitu masih terdapat siswa 

yang mengalami kesulitan belajar yang tinggi yang secara otomatis 

menghambat proses belajar siswa dan belum bisa mencerminkanMadrasah 

sebagai teladan.
13

 

Selanjutnya, dengan adanya masalah kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh para siswa MAN Yogyakarta III khususnya di kelas XI pada tahun 

2014/2015, maka diperlukan mengatasi kesulitan belajar siswa. Dimana 

konseling individual yang diberikan pada kelas XI lebih diprioritaskan agar 

                                                           
13

Observasi di MAN Yogyakarta III , 19 November 2013 
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siswa mampu mengatasi masalah kesulitan belajar.Berdasarkan dari 

pengamatan peneliti siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar anatara 

lain tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, misalnya 

siswa yang prestasi belajarnya rendah yaitu mendapat nilai dibawah 

standar,disamping itu kadang-kadang menunjukkan pola tingkah laku yang 

menyimpang pada saat mengikuti pelajaran di kelas, kesukaran dalam 

mengatur waktu, sulit mendengarkan dan mencatat dengan baik sewaktu 

mengikuti pelajaran dan akhirnya dari pihak guru BK memanggil siswanya 

untuk diberi arahan agar siswa itu mau memperbaiki dalam belajarnya 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar.
14

 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

bagaimana pelaksanaan konseling individual yang ada di MAN Yogyakarta III 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penegasan yang telah di kemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitiannya sebagai berikut: 

Bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa kelas XI tahun ajaran 2014-2015 di MAN 

Yogyakarta III? 

 

 

                                                           
14

Ibid., 



9 
 

 
 

D. Tujuan  Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan layanan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas XI tahun ajaran 

2014-2015 di MAN Yogyakarta III. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

untuk pengembangan bimbingan dan konseling islam khususnya mengenai 

layanan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi guru BK dan diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-

penelitian yang selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi, 

khususnya bagi para konselor dan guru BK untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan melaksanakan konseling individual yang baik. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti 

sebagai rujukan. Adapun karya ilmiah yang menjadi rujukan sebagai 

penelitian tentang “Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa MAN Yogyakarta III”, di antaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Ahmad Nor Mutaqin, yang berjudul “Konseling Individual Pada 

Siswa Yang Tidak Lulus UN Di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 
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Sleman”.
15

 Penelitian ini membahas tentang metode konseling individual 

dan peran guru BK terhadap siswa yang tidak lulus UN. Hasil 

penelitiannya ialah metode konseling individual pada siswa yang tidak 

lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan menggunakan 2 metode 

konseling Individu yaitu dengan metode konseling dengan pemberian 

mau’idzah tausiah, jemput bola dan kunjungan rumah serta peran guru BK 

pada siswa yang tidak lulus UN di sini adalah memberi motivasi kepada 

siswa agar keluar dari masalah yang dihadapinya. 

2. Dalam skripsi Herdy Albar, yang berjudul “Peran Guru Bimbingan Dan 

Konseling Dalam Membina Siswa Yang Mengalami Kesulitan Belajar PAI 

Di SMU Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta”.
16

 Membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelajaran, usaha-usaha yang dilakukan 

oleh guru bimbingan dan konseling dalam pembinaan siswa belajar PAI 

baik segi kognitig, afektif maupun psikomotorik. 

3. Dalam skripsi Asna Mufidah, yang berjudul “Hubungan Efektifitas 

Konseling Individual Dengan Penyesuaian Diri Siswa di Sekolah (Studi 

pada siswa MAN Yogyakarta I)”.
17

 Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

                                                           
15

Ahmad Nor Mutaqin, Konseling Individual Pada Siswa Yang Tidak Lulus UN Di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: FakultasDakwah UIN 

Yogyakarta, 2010. 

 
16

Herdy Albar, Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Membina Siswa Yang 

Mengalami Kesulitan Belajar PAI Di SMU Negeri 1 Pundong Bantul, skripsi tidak diterbitkan, 

(Yogyakarta:Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004) 

 
17

Asna Mufidah, Hubungan Efektivitas Konseling Individual denan Penyesuaian Diri 

Siswa di Sekolah, (Studi pada siswa MAN Yogyakarta I), Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, 

Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007) 
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efektivitas layanan konseling individual dengan penyesuaian siswa 

disekolah. 

Penelitian yang peneliti lakukan tentu berbeda dengan tiga skripsi yang 

telah disebutkan sebelumnya. Perbedaannya masalah utama yang dikaji 

masing-masing skripsi. Skripsi yang disusun Oleh Ahmad Nor Muttaqin 

membahas tentang metode konseling individual dan peran guru bimbingan 

dan konseling terhadap siswa yang tidak lulus UN. Skripsi yang disusun oleh 

Herdy Albar membahas tetang faktor-faktor yang mempengaruhi pelajaran, 

usaha-usaha yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam 

pembinaan siswa belajar PAI baik segi kognitif, afektif maupun psikomotorik 

dan skripsi yang disusun oleh Asna Mufidah membahas tentang ada atau 

tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara efektivitas layanan 

konseling individual dengan penyesuaian siswa disekolah. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan 

layanan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

 

G. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Layanan Konseling Individual 

a. Pengertian Layanan Konseling Individual 

Menurut Maclean dalam Sherzer & Stone, konseling adalah 

suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang 

individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak 

dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu 
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orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain 

mencapai pemecahan-pemecahan terhadap jenis kesulitan pribadi.
18

 

Layanan Konseling individual adalah bantuan yang diberikan 

oleh konselor atau guru BK kepada seorang siswa dengan tujuan 

berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan 

dapat menyesuaikan diri secara positif.
19

 

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan 

konseling individual adalah bantuan oleh seseorang atau guru BK yang 

dilakukan secara tatap muka kepada klien untuk membantu pemecahan 

masalah sehingga klien atau siswa mampu mengembangkan dirinya 

secara optimal. 

b. Dasar dari Layanan Konseling Individual 

Dasar pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas 

dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan disekolah pada 

khususnya dan dasar dari pendidikan tidak dapat terlepas dari dasar 

Negara dimana pendidikan itu berbeda. Dasar dari pendidikan dan 

pengajaran di Indonesia  dapat di lihat sebagaimana dalam 

UU.No.12/1945 Bab III pasal 4, “ Pendidikan dan pengajaran 

                                                           
18

Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan  Dan Konseling, hal 100. 

 
19

Sofyan S Willis, Konseling Individual Teori Dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2010),  

hal. 35. 
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berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam pasal UUD Negara 

Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.
20

 

Sedangkan dasar bimbingan dan konseling Islam adalah Al-

Qur’an dan sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari 

segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Al-Qur’an dan sunnah 

Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual 

bimbingan dan konseling Islam. Al-Qur’an dan sunnah rasul itulah 

gagasan, tujuan dan konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) 

bimbingan dan konseling Islam bersumber. Jika Al-Qur’an dan sunnah 

rasul merupakan landasan utama yang dilihat dari asal usulnya, 

merupakan landasan “Naqliyah”, maka landasan lain yang digunakan 

konseling islami yang sifatnya : “Aqliyah” adalah filsafat dari ilmu, 

dalam hal ini filsafat Islami dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan 

dengan ajaran islam.
21

 

 

c. Tujuan Konseling Individual  

Secara garis besar tujuan utama konsling Individual adalah 

“Membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagyaan hidup di dunia dan akherat”. 

                                                           
20

Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta; Andi offset, 1989),  

hal. 23-25. 

 
21

Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: LPPAI UII 

Press,2001), hal.5. 
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Menurut Syamsul Yusuf dan A. Juntika Nurihasan, tujuan 

konseling yang terkait dengan aspek pribadi (individu/anak) adalah 

sebagai berikut: 

Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

1) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. 

2) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat 

fluktuatif antara yang menyenagkan (anugrah) dan yang tidak 

menyenangkan (musibah/ujian/cobaan). 

3) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan 

konstruktif. 

4) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri. 

5) Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. 

6) Bersifat respek terhadap orang lain, menghormati dan menghargai 

orang lain. 

7) Memiliki rasa tanggung jawab. 

8) Memiliki kemampuan berinteraksi sosial. 

9) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal 

maupun dengan orang lain. 

10) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.
22

 

Adapun tujuan konseling dalam Islam adalah: 

                                                           
22

Samsul Yusuf dan Jundika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 

PT. Remaja Rosada Karya, 2005), hal. 14. 
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1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan 

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai 

(muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendaptkan 

pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah). 

2) Untuk menghasilkan suatu peubahan, perbaiakan dan kesopanan 

tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri 

sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan 

sosial dan alam sekitar. 

3) Untuk menghasilkan kecerdasan emosi para individu sehingga 

muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-

menolong dan rasa kasih sayang. 

4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual sehingga muncul 

keinginan untuk taat kepada-Nya, mematuhi segala perintah-Nya, 

serta ketabahan menerima ujian-Nya. 

5) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu 

individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik 

dan benar.
23

 

Dari uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

tujuan konseling individual adalah perubahan perilaku kearah yang 

positif pada klien sehingga terpecahkan masalah-masalah yang sedang 

dihadapi, menjadikan klien mempunyai kepribadian dan mental yang 

sehat, memahami dirinya beserta lingkungannya sehingga 

                                                           
23

Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling & Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 2006), hal.221. 
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mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

d. Teknik Konseling Individual 

Teknik konseling individual adalah cara yang digunakan dalam 

rangka pelaksanaan konseling untuk mencapai suatu tujuan yang 

matang. Adapun teknik konseling individual diantaranya yaitu: 

1) Konseling Direktif 

Konseling direktif artinya konseling yang dilakukan secara 

langsung. Cara pendekatan ini mengikat konselor untuk selalu 

memegang inisiatif dan bertanggung jawab untuk memberikan 

diagnosis dan pemecahan masalahatau dengan kata lain dalam 

prosesnya konselor yang paling berperan dan dalam prakteknya 

konselor berusaha mengarhkan klien sesuai dengan masalahnya. 

2) Konseling Non Direktif 

Konseling non direktif merupakan upaya bantuan 

pemecahan masalah yang berpusat pada klien dalam hal ini adalah 

siswa. Cara pendekatan ini memberikan kesempatan dan tanggung 

jawab kepada klien untuk mencapai tujuan konseling. Pendekatan 

ini berasumsi dasar bahwa seorang yang mempunyai masalah pada 

dasarnya tetap memiliki potensi dan mampu menguasai 

masalahnya sendiri. 

Jadi dengan cara pendekatan ini fungsi konselor hanya 

sebagai pendengar yang aktif (dengan penuh pengertian dan 
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perhatian) dan dapat memantulkan kembali pikiran dan perasaan 

klien dengan disertai perasaan konselor, yang menunjukkan sikap 

menerima dan penuh pengertian.
24

 

3) Konseling Eklektik 

Konseling elektif merupakan gabungan dari konseling 

direktif dan konseling non direktif.
25

 

Pendekatan ini merupakan pendekatan konseling yang 

sesuai dan selaras dengan orientasi, style of life dari konselor. 

Pendekatan ini  disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh 

klien, keadaan klien sendiri dan lingkungannya.
26

 

e. Proses Pelaksanaan Konseling Individual 

Proses pelaksanaan konseling individual menempuh beberapa 

tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi analisis 

hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan.
27

 

1) Perencanaan yang meliputi kegiatan mengidentifikasi klien, 

mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat 

teknis penyelenggaraan layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan 

menyiapkan kelengkapan administrasi. 

                                                           
24

Yusup Gunawan dan Catherine Dewi Limansubroto, Pengantar Bimbingan dan 

Konseling Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.120. 

 
25

Tohirin , Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi, 

(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007), hal. 297-301. 

 
26

Koestoer Partowisastro, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah-sekolah, (Jakarta Pusat, 

Erlangga, 1984), hal. 84. 

 
27

Tohirin , Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi, hal. 

169 
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2) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan menerima klien, 

menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah klien dengan 

menggunakan teknik-teknik, membahas masalah klien dalam 

pengentasan masalah klien, memantapkan komitmen klien dalam 

pengentasan masalahnya, dan melakukan penelitian segera. 

3) Melakukan evaluasi  

4) Melakukan hasil evaluasi (menafsirkan hasil konseling individual 

yang telah dilaksanakan). 

5) Tindak lanjut meliputi kegiatan menetapkan jenis arah tindak lanjut 

kepada pihak-pihak terkait, dan melaksanakan rencana tindak 

lanjut. 

6) Laporan yang meliputi kegiatan menuyusun laporan layanan 

konseling individual, menyampaikan laporan kepada kepala 

sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, dan 

mendokumentasikan laporan.
28

 

 

2. Tinjauan Mengatasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidak pencapaian tujuan 

pendidikan itu tergantung proses belajar yang dilakukan oleh siswa 

sebagai anak didik. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah: 

                                                           
28

Ibid., hal. 98 

 



19 
 

 
 

1) Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri sebagai hasil 

interaksi lingkungannya.
29

 

2) Belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berupa pengetahuan, pemahaman, sikap 

dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta aspek-

aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
30

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

yang belajar. Perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman 

serta interaksi siswa. 

Dalam perspektif keagamaan, belajar merupakan kewajiban 

setiap orang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam 

rangka meningkatkan derajat hidup manusia itu sendiri, sebagaimana 

telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Mujadalah: 

11: 

 

 

                                                           
29

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyno, psikologi belajar,  (Jakarta: rineka cipta, 2004), 

hal. 94. 

 
30

The Liang Gie, Cara Belajar Efisien, (Yogyakarta: Pusat Kemajuan Studi, 1988), hal. 

13. 
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“Niscaya Allah akan meninggikan derajat kepada orang-orang yang 

beriman dan berilmu......”.
31

 

 

b. Tujuan Belajar 

Untuk melengkapi pengertian mengenai makna belajar, perlu 

kiranya dikemukakan tujuan belajar yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar. Mengenai tujuan-tujuan belajar itu sebenarnya, 

sangat banyak dan bervariasi. Tujuan-tujuan belajar yang eksplisit 

diusahakan untuk dicapai dengan tindakan intruksional, lazim 

dinamakan dengan instructional effects, yang biasa berbentuk 

pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang lebih 

merupakan hasil ampingan yaitu: tercapai karena siswa “menghadapi” 

(to live in) suatu system lingkungan belajar tertentu seperti 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, 

menerima pendapat orang lain. Semua itu lazim diberi istilah nurturant 

effects. Oleh sebab itu guru dalam mengajar, harus sudah mempunyai 

rencana dan menetapkan strategi belajar mengajar untuk mencapai, dua 

hal tersebut. Jadi tujuan belajar tersebut ada tiga jenis, yaitu: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

2) Penanaman konsep dan ketrampilan  

                                                           
31

Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1996), 

hal. 910. 
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3) Pembentukan sikap.
32

 

c. Kesulitan Belajar 

Belajar mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan, sikap kecakapan dan ketrmpilan. Namun bila tujuan 

tersebut tidak tercapai maka tentu terdapat adanya kesulitan atau 

masalah dalam belajar. 

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana anak didik atau siswa 

tidak dapat belajar sebagai mestinya.
33

Syaiful Bahri Djamarah dalam 

bukunya pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak 

didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, 

hambatan, ataupun gangguan dalam belajar.
34

 

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah keadaan siswa yang tidak dapat belajar secara 

wajar atau sebagaimana mestinya dikarenakan adanya hambatan atau 

gangguan dalam belajar. Oleh karena itu dalam rangka memberikan 

konseling individual seharusnya seorang guru BK memahami masalah-

masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. 

Adapun macam-macam kesulitan belajar dapat dikelompokkan 

menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Dilihat dari jenis kesulitan belajar 

                                                           
32

Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), hal. 26-29. 

 
33

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hal. 77. 

 
34

Syaiful Bahri Djamarah,, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 201. 
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a) Ada yang berat 

b) Ada yang ringan. 

2) Dilihat dari mata pelajaran yang disukai  

a) Ada yang sebagaian mata pelajaran. 

b) Ada yang keseluruhan mata pelajaran 

3) Dilihat dari sifat kesulitannya 

a) Sifatnya permanen 

b) Sifatnya sementara 

4) Dilihat dari segi faktor penyebabnya 

a) Ada yang karena faktor intelensi 

b) Ada yang karena faktor non intelegensi.
35

 

Dengan demikian setelah memahami macam-macam kesulitan 

belajar siswa maka guru BK dapat mengelompokkan masalah yang 

dihadapi siswa serta memberi batasan tentang kesulitan yang dihadapi 

siswanya. 

 

d. Gejala-Gejala Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dapat diketahui oleh 

berbagai macam gejala. Menurut Moh Suryo yang dikutip oleh Hallen, 

ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan gejala adanya kesulitan 

belajar antara lain sebagai berikut: 

                                                           
35

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, hal. 78. 
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1) Menunjukkan hasil belajar yang rendah (dibawah rata-rata nilai 

yang dicapai oleh kelompok kelas). 

2) Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

Mungkin siswa yang selalu berusaha untuk rajin tetapi nilai yang 

dicapai selalu rendah. 

3) Lambat dalam melakukan kegiatan tugas-tugas kegiatan belajar, ia 

selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam menyelesaikan 

tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. 

4) Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak 

acuh, menentang, berpura-pura dan dusta. 

5) Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, 

datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 

mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau mencatat 

pelajaran, mengasingkan diri, tersisih tidak mau bekerja sama. 

6) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti 

pemurung, mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam 

menghadapi situasi tertentu. Misalnya menghadapi nilai rendah 

tidak menunjukkan sedih atau menyesal.
36

 

Melihat penjelasan diatas, beberapa gejala kesulitan belajar 

yang dapat dialami oleh siswa. Dari gejala tersebut diatas, diharapkan 

guru atau pendidik khususnya guru bimbingan dan konseling dapat 

                                                           
36

Hallen A, Bimbingan & Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal.129. 
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mengetahui adanya masalah yang dihadapi oleh siswa yaitu berupa 

kesulitan belajar dalam mengikuti aktifitas belajar. 

 

e. Faktor-Faktor Kesulitan Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh para siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yakni faktor yang terdapat dalam diri siswa atau yang 

disebut dengan faktor internal dan faktor yang terdapat diluar diri 

siswa yang disebut eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal 

menurut Hallen A sebagai berikut: 

Faktor internal atau yang terdapat dalam siswa antara lain 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa. 

2) Kurangnya bakat khusus untuk situasi belajar tertentu. 

3) Kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar. 

4) Situasi pribadi. 

5) Faktor jasmaniah. 

6) Faktor hereditas (bawaan) yang tidak mendukung kegiatan belajar, 

seperti buta warna, cacat tubuh, dan lain sebagainya. 

Adapun faktor yang terdapat diluar diri siswa (faktor ekstern) 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1) Faktor lingkungan sekolah. 

2) Situasi dalam keluarga. 
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3) Situasi lingkungan sosial.
37

 

WS. Winkel juga mengemukakan tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan beajar terbagi menjadi 2 yaitu:   

1) Faktor-faktor dari pihak siswa yang meliputi:  

a) Psikis, yang berkenaan dengan intelegensi, kemampuan belajar, 

cara belajar dan motivasi, sikap, perasaan, minat, dan kondisi. 

b) Fisik, yang berkenaan dengan kondisi fisik 

2) Faktor-faktor dari luar, yang berkenaan dengan faktor sosial 

disekolah dan faktor situasi.
38

 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat penyusun simpulkan 

bahwa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar adalah: 

1) Berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, berkenaan dengan tingkat 

intelegensi, minat terhadap bahan pelajaran, atau mata pelajaran 

tersebut dan lain sebagainnya. 

2) Berasal dari luar diri siswa yang meliputi, faktor sekolah: 

mengenai cara guru mengajar di kelas, sarana dan prasarana, situasi 

belajar serta keadaan lingkungan sekitar belajar, faktor orang tua; 

berkaitan dengan cara mendidik anak, hubungan orang tua dan 

anak, bimbingan orang tua, suasana rumah/keluarga dan faktor 

lingkungan sosial 
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Berbagai faktor yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, 

baik faktor yang berasal dari diri siswa (intern) dan faktor yang berasal 

dari luar siswa (ekstern). Faktor tersebut dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar. Dua faktor tersebut dapat menjadi 

pendukung sekaligus dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan 

siswa. 

f. Alternatif pemecahan kesulitan belajar 

Benyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswanya.akan tetapi, sebelum pilihan tertentu 

diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan 

beberapa langkah penting sebagai berikut:
39

 

1) Analisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah 

dihubungkan antar bagian-bagian tersebut untuk memperoleh 

pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar. 

2) Mengindentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu 

yang memerlukan perbaikan. 

3) Mengadakan perbaikan. 

Dari penjelasan diatas, beberapa alternatif pemecahan dalam 

kesulitan belajar yang dialami siswa. Dari alternatif diatas, diharapkan 

guru atau pendidik khususnya guru bimbingan dan konseling dapat 
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menerapkan apa yang seharusnya di lakukan untuk mengatasi siswa 

yang mengalami kesulitan belajar. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi 

penelitian dan partisipatori studi yaitu pengamatan langsung yang 

melibatkan peneliti di dalamnya.
40

 Lapangan dalam hal ini ialah MAN 

Yogyakarta III sebagai tempat penelitian tersebut dilaksanakan. 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

ini digunakan untuk memahami fenomena apa yang diamati oleh subjek 

peneliti dengan satu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode ilmilah. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Metode penentuan subjek merupakan cara yang dipakai untuk 

prosedur yang ditempuh dalam menentukan jumlah atau banyaknya 

subjek yang akan dikenai penelitian. Subjek penelitian adalah orang 

atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian.
41

 Subjek 
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penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan 

masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau 

dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk 

memberiin formasi.
42

 

Subjek utama yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah guru BK MAN Yogyakarta III 

yaitu Ibu Failasufah selaku guru pengampu kelas XI dan Bapak 

Nasabun selaku kepala koordinasi BK. Subjek utama lainnya adalah 

siswa kelas XI tahun ajaran 2014-1015 dengan jumlah siswa 212, dan 

dalam proses pelaksanaan konseling individual guru BK mengambil 6 

siswa yang mengalami kesulitan belajar yang tinggi dengan kriteria 

siswa yang nilai mata pelajarannya banyak yang tidak tuntas sesuai 

standar nilai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ke enam siswa 

itu yaitu : AM (XI IPS 3), DA (XI IPS 4), OA (XI PK), BN (XI IPS I), 

IR (XI IPS 2), dan MO (XI PK). 

b. Objek Penelitian 

Objek peniliti ini adalah  proses pelaksanaan konseling 

individual yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis 

hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan yang dilaksanakan oleh guru 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

      Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.
43

Jenis observasi yang penyusun pakai adalah observasi 

partisipan yakni peneliti ikut ambil bagian atau berada dalam keadaan 

obyek yang diteliti.  

      Melalui observasi peneliti memperoleh data mengenai Guru BK 

kelas XI, sarana dan prasarana BK, dan cara pelaksanaan konseling 

individual yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

b. Interview (wawancara) 

       Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian.
44

 Metode interview dalam 

penelitian ini diharapkkan peneliti memperoleh data baik secara lisan 

maupun tertulis tentang pelaksanaan konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa di MAN Yogyakarta III. 

         Adapun jenis  interview yang peneliti gunakan adalah 

interview bebas terpimpin, artinya peneliti memberikan kebebasan 

kepada responden untuk berbicara dan memberikan keterangan yang 
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diperlukan peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 

Data yang didapat dari hasil wawancara dalam penelitian ini adalah 

data mengenai pelaksanaan konseling individual yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan laporan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Selain itu 

juga wawancara dilakukan untuk melengkapi data mengenai guru BK 

berdasarkan pendidikan dan jabatan dan data sarana dan prasarana BK. 

Interview ditujukan kepada guru BK dan siswa yang mengikuti 

konseling individual. 

c. Metode Dokumentasi 

       Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis maupun gambar.
45

 Data yang diperoleh melalui 

motede ini yakni data profil sekolah MAN Yogyakarta III meliputi 

letak geografis, sejarah berdirinya MAN Yogyakarta III, visi dan misi, 

dan juga data tentang profil BK yang mencakup pembagian tugas 

sekolah, program kerja BK dan keadaan guru BK, guru dan siswa 

MAN Yogyakarta III. Sumber dokumen dan data ini meliputi buku 

profil MAN Yogyakarta III, leaflet dan data dinding. 

4. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 

teknik triangulasiya itu teknik pengecekan data dari berbagai sumber 
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dengan berbagai cara, dan berbagi waktu.
46

 Adapun yang digunakan 

adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mempercayakan 

suatu informasi yang diperoleh melalui alat, waktu dan sumber yang 

berbeda.
47

 

 

5. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah difahami ,dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
48

 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles and Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
49

 Aktivitas dalam 

analisis data yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

       Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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polanya. Data yang direduksi merupakan hasil dari wawancara dan 

observasi lapangan. 

b. Data Display (Penyajian data) 

Setelah  data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data adalah mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai 

dengan pendekatan kualitatif, sesuai dengan laporan yang sistematis 

dan mudah untuk difahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat  peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).
50
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BK MAN YOGYAKARTA III  

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya MAN Yogyakarta III 

MAN YOGYAKARTA III terletak di jalan Magelang km 4. Secara 

geografis, berikut adalah batas-batas wilayah: 

1. Wilayah bagian timur berbatasan dengan MIN Yogyakarta I 

2. Wilayah bagian selatan berbatasan dengan MTsN Yogyakarta I 

3. Wilayah bagian barat berbatasan dengan kantor kelurahan Sinduadi 

4. Wilayah bagian utara berbatasan dengan TVRI
1
 

Pada tahun 1950 berdirilah tiga madrasah atau sekolah Departemen 

Agama di Yogyakarta. Ketiganya itu adalah SGHA (Sekolah Guru Hakim 

Agama), SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) putri, dan SGHI putra. 

Dalam perkembangan pendidikan di lingkungan Departemen Agama, 

SGHA kemudian berubah menjadi PHIN (Pendidikan Hakim Islam 

Negri), dan sekarang menjadi MAN Yogyakarta I, SGAI putri berubah 

menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) Putri dan sekarang menjadi 

MAN Yogyakarta II, sedang SGAI Putra berubah menjadi PGAN dan 

akhirnya menjadi MAN Yogyakarta III. Tempatbelajar SGAI, PGA, PGA 

V  tahun putra dan putri semula menyewa di jalan Malioboro pada SR 

Netral (sekarang di tempati Toko Sami Jaya). 
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Sekolah pemerintah Pusat RI pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, 

PGA Putri pindah kejalan KH Ahmad Dahlan sampai sekarang, 

menempati yang semula untuk Kementrian Agama. Setelah PTAN pindah 

dari jalan Simanjuntak ke Demangan menjadi IAIN, maka gedung itu 

untuk PHIN, perubahandari SGHA dulunya. Sedangkan PGA putra itu, 

tetap masih menyewa, pindah kejalan Kapas, kemudian menyewa lagi 

pindah ke gedung Mualimin Muhammadiyah, dan terakhir pindahke 

Sinduadi (jalan Magelang Km.4) dengan sudah memiliki tanah dan gedung 

sendiri. 

MAN YOGYAKARTA III didirikan pada tanggal 1 Juli 1992 yang 

berawal dari PGAN menjadi MAN berdasarkan keputusan Menteri Agama 

No. 64/1990. Pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) memandang penting peningkatan peran guru. Para 

lulusan PGAN yang semula berhak mengajar di SD, kini untuk menjadi 

Guru Agama Islam di SD harus lulus D3 Pendidikan Guru Agama Islam. 

Adapun periodesasi terbentuknya menjadi MAN Yogyakarta III yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Periode Terbentuknya MAN Yogyakarta III
2
 

 

No Tahun Nama Sekolah 

1 1950 – 1951 SGAI 

2 1951 – 1954 PGAN Laki-laki Yogyakarta 

3 1954 – 1979 PGAN 6 tahun 

4 1978 – 1992 PGAN Yogyakata 

5 1992– Sekarang MAN Yogyakarta III 
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MAN Yogyakarta III lahir dengan KMA No 63 tahun 1990 yang 

kemudian baru membuka tajun ajaran baru pada tahun 1990/1991 dengan 

bermodalkan 102 siswa putra dan  putri. Padahal sebelumnya ketika masih 

menjadi PGA siswa lebih banyak dan lebih terseleksi. Lambat laun namun 

pasti, MAN Yogyakarta III mengalami kenaikan siswa dalam tiap tahun 

ajaran baru, secara otomatis MAN Yogyakarta III telah bisa melakukan 

seleksi yang lebih ketat dan akurat. Sehingga untuk saat ini tidak ada 

halangan untuk mengejar prestasi demi prestasi. Pada saat ini MAN 

Yogyakarta III telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini 

terbukti dengan adanya predikat sebagai MAN Model atau MAN 

Unggulan yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah di MAN 

Yogyakarta III adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Data Kepala Sekolah MAN Yogyakarta III
3
 

 

No Nama Masa Jabatan 

1 R. Malikose Suparto 1955 – 1958 

2 R. Soepardi Padmadarsono 1958 – 1964 

3 R. Soetono Brotonokartono 1964 – 1967 

4 Drs. Sarbini Hadiwardoyo 1967 – 1975 

5 Sutadji, B.A 1975 – 1984 

6 Tugono, B.A  1984 – 1989 

7 Drs. Budi Sadjono 1989 – 1995 

8 Drs. Taslim 1995 – 2000 

9 Drs. H. Sukardi 2000 – 2004 

10 Drs. Sri Suwartiyah             2004 – 2008 

11 Mulyadi, S.Pd.,MA 2008 – 2010 

12 Drs. Suharto 2010 – sekarang 
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Adapun nama-nama kepala sekolah diatas terbagi ke dalam dua 

kategori global. Pertama, dari No 1 s.d. 7 adalah pemegang kebijakan 

sebelum bernama MAN Yogyakarta III. Sedangkan kedua, lima nama 

kepala madrasah berikutny adalah merupakan pemegang kendali 

kepemimpinan setelah sekolah ini baku dan resmi menjadi MAN 

Yogyakarta III. 

Pada tanggal 20 Februari 1998, MAN Yogyakarta III untuk Daerah 

Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Negeri Model 

atau percontohan dengan SK Direktur Jendral Pembina Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama RI, Nomer : 

E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98. MAN Model dimaksud adalah sebagai 

lembaga pendidikan yang diproyeksikan untuk menjadi model yang 

dijadikan pantauan atau teladan bagi madrasah Aliyah lainnya. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan mengembangkan 

Madrasah Aliyah Model diantaranya adalah MAN Model menjadi institusi 

pendidikan yang berkualitas, mampu menyelenggarakan proses 

pendidikan secara profesional dan menyiapkan siswa untuk kelulusan yang 

mempunyai kesiapan baik untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi, 

maupun jalur karir yang lain dan bekerja mandiri. Sedangkan fungsi MAN 

MODEL yaitu sebagai percontohan, sebagai pusat sumber belajar sebagai 

pusat-pusat pemberdayaan, dan adanya ketrampilan meliputi tata busana, 

teknisi komputer dan mebel air. Sedangkan MAN umum adalah MAN 
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yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain belum memiliki ketrampilan 

khusus. 

Dalam perkembangan selanjutnya MAN Yogyakarta III melakukan 

inovasi dalam beberapa segi, salah satunya yaitu pengelompokkan siswa 

menjadi dua kelompok besar. Pertama, P3A (Program Peningkatan Potensi 

Akademik), yaitu program bagi siswa yang ingin melanjutkan ke 

perguruan tinggi. Kedua P2HM (Program Persiapan Hidup Mandiri), yaitu 

program bagi siswa yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi dengan diberikan ketrampilan tertentu yang diharapkan bisa 

menunjang kehidupan siswanya. Sehubungan dengan hal tersebut, MAN 

Yogyakarta III menerapkan School Based Management atau Manajemen 

Berbasis Sekolah yang secara operasional diaplikasikan melalui MPMBS 

(Management Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) untuk mendukung 

kegiatan tersebut.
4
 

 

B. Visi, Misi Dan Tujuan Pendidikan MAN Yogyakarta III 

Tujuan khusus MAN Yogyakarta III sebagai MAN MODEL, 

dipersiapkan sebagai figur sentral yang menjadi contoh dan pusat 

pemberdayaan madrasah jenis, baik negeri maupun swasta. MAN MODEL 

dikembangkan untuk mencapai keunggulan bagi para lulusannya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai perlakuan, baik dalam sistem 

seleksi calon siswa maupun dalam proses pembelajaran. MAN MODEL 
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sebagai sekolah Unggulan harus menampilkan kinerja yang memiliki 

karakteristik :”POPULIS-ISLAMI-DAN BERKUALITAS”. 

Visi mutlak harus dimiliki oleh setiap sekolah yang menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber 

arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. 

Dengan kata lain visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh 

sekolah agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup 

dan perkembangannya. Adapun MAN Yogyakarta III mempunyai visi 

mendidik siswa agar menjadi ULTRAPRIMA yaitu membentuk siswa 

menjadi Unggul, TeRAmpil dan berkePRIbadian MAtang. Oleh karena itu 

berbagai cara untuk mencapai Visinya, salah satunya dengan menggunakan 

konsep School Based Management, yaitu manajemen yang memberikan 

kebebasan kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan. 

Unggul maksudnya MAN Yogyakarta III mempunyai target siswanya 

menjadi orang yang mempunyai prestasi non akademik, memiliki kemampuan 

yang memadai dalam penugasan komputer, bahasa asing dan sebagainya. 

Untuk meraih target ini salah satu cara yang di tempuh yaitu dengan 

menjadikan pendidikan aplikasi komputer sebagai mata pelajaran 

intrakulikuler, serta mengoptimalkan MEC (MAYOGA English Club). 

Terampil, maksudnya MAN Yogyakarta III mempunyai target 

siswanya memiliki ketrampilan hidup, berjiwa wirausaha,menguasai prinsip-

prinsip ketrampilan mabelair, tata busana, komputer, dan lain-lain. 

Diantaranya mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan program 
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ketrampilan dengan konsentrasi pada bidang industri mabelair, tata busana dan 

teknisi komputer serta mengoptimalkan pemanfaatan workshop sebagai 

laboratorium tempat belajar sekaligus tempat bekerja. 

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi 

tersebut. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi 

tuntutan yang di tuangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Adapun 

misi MAN Yogyakarta III adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berbudaya keunggulan, 

kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

2. Membekali siswa dengan Life skill, baik general life skill maupun specific 

life skill. 

3. Memadukan penyelenggarakan program pendidikan umum dan kejuruan 

dengan pendidikan agama. 

4. Menghidupkan pendidikan ber-Ruh Islam, menggiatkan ibadah, 

memperteguh keimanan dan akhlakul karimah. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

6. Melaksanakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel serta berwawasan lingkungan.
5
 

 

 

 

                                                           
5
Ibid  
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C. Keadaan Siswa 

Pada tahun 2013/2014 jumlah siswa MAYOGA mencapai 647 siswa, 

yang terdiri dari 243 siswa laki-laki dan 404 siswa perempuan. Jumlah kelas X 

secara keseluruhan adalah 241 siswa, jumlah kelas XI 212 siswa dan kelas XII 

mencapai 194 siswa. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Data siswa MAN Yogyakarta III tahun pelajaran 2013/2014
6
 

 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Total 

Putra  Putri 

1 XA 10 21 31 

241 

2 XB 10 16 26 

3 XC 10 19 29 

4 XD 10 20 30 

5 XE 10 20 30 

6 XF 9 22 31 

7 XG 12 18 30 

8 XH 10 24 34 

9 XI IPA 1 7 21 28 

212 

10 XI IPA II 8 20 28 

11 XI IPA III 12 17 29 

12 XI IPS 1 10 17 27 

12 XI IPS II 11 16 27 

13 XI IPS III 12 15 27 

14 XI IPS IV 15 13 18 

15 PK 15 3 18 

16 XII IPA I 5 15 20 

194 

17 XII IPA II 5 15 20 

18 XII IPA III 6 14 20 

19 XII IPA IV 8 12 20 

20 XII IPS I 9 10 19 

21 XII IPS II 6 25 31 

22 XII IPS III 14 10 24 

23 XII PK 12 12 24 

JUMLAH 243 404 647 647 

 

                                                           
6
Ibid  
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D. Bimbingan Dan Konseling Di MAN Yogyakarta III 

1. Komponen Program Bimbingan Dan Konseling 

Dalam buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan 

bimbingan dan konseling dalam konseling dalam lajur pendidikan 

formalmenurutdepdiknasdijelaskan bahwa program bimbingan dan 

konseling mengadung empat komponen pelayanan, yaitu: pelayanan dasar 

bimbingan, pelayanan perencanaan individual, pelayanan responsive dan 

dukungan sistem. 

2. Bimbingan konseling membantu kepala sekolah dalam kegiatan sekolah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun program pelaksanaan bimbingan konseling. 

b. Melakukan koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi 

masalah tentang kesulitan belajar. 

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam 

memperoleh gambaran tentang pendidikan lanjut dan lapangan kerja 

yang sesuai. 

d. Melaksanakan kegiatan analisis evaluasi belajar. 

e. Menyusun dan melaksanaan program tindak lanjut bimbingan dan 

konseling. 

f. Mengikuti kegiataan musyawarah guru pembimbing. 

g. Menyusun laporan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. 

3. Program harian bimbingan dan konseling MAN Yogyakarta III adalah 

sebagai berikut : 
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a. Memantau siswa yang datang terlambat. 

b. Memantau penggunaan seragam sekolah dan menegur siswa yang 

yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah . 

c. Mengadakan bimbingan terhadap siswa yang bermasalah. 

d. Memanggil siswa yang bermasalah. 

e. Menerima orang tua siswa yang datang ke sekolah, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah anaknya. 

f. Megadakan pengawasan dan mencatat siswa yang melanggar tat tertib 

sekolah ke dalam buku penyuluhan. 

g. Membuat surat panggilan kepada orang tua siswa apabila dirasa 

sangat perlu dalam penyelesain masalah. 

h. Melakukan home visit bila diperlukan. 

4. Pembagian tugas 

Pembagian tugas bimbingan dan konseling berasal dari surat 

edaran kepala sekolah. Masing-masing guru Bimbingan dan Konseling 

sudah diberi tugas untuk melayani kelas sendiri-sendiri Di MAN 

Yogyakarta III , guru Bimbingan dan Konseling tidak merangkap sebagai 

guru bidang studi, sehingga guru Bimbingan dan Konseling dapat 

memusatkan segala perhatiannya dan kemampuannya pada tugas masing-

masing yang diberikan. 

Guru BK di MAN Yogyakarta III sudah profesional di bidangnya 

masing-masing dan semuanya sudah gelar sarjana. Untuk lebih jelasnya 

pembagian tugas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4 

Pembagian Tugas Dalam Proses Bimbingan Dan Konseling  

Tahun Pelajaran 2014/2015
7
 

 

No Nama Pendidikan Keterangan 

Sasaran 

bimbingan 

konseling 

Kelas Jumlah 

1 Nasabun, S.pd S1 Koordinator XII 194 

2 Nasabun, S.pd& 

Failasufah, S. 

Ag.M. Pd.I 

SI & S2 Guru XI 212 

3 Failasufah, S. 

Ag. M. Pd.I 

S2 Guru X 241 

 

Selain pembagian tugas pada masing-masing kelas pembagian 

kelas pada guru Bimbingan dan Konseling yang ada di MAN Yogyakarta 

III dapat di identifikasikan sebagai berikut : 

a. Himpunan data siswa mencakup : asal SMP, nilai UN masuk, 

kelulusan yang di terima di SPMB dan himpunan data orang tua 

mencakup tentang pekerjaan orang tua. 

b. Presensi siswa. 

c. Data kerawanan kelas. 

d. Data pribadi siswa. 

e. Data kunjungan siswa 

f. Pemilihan program dan kelanjutan studi. 

g. Pendaftaran ke Perguruan Tinggi. 

h. Beasiswa. 

 

                                                           
7
Dokumentasi BK MAN Yogyakarta III dikutip, Jumat, 8 Agustus 2014 
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E. Program Kerja Bimbingan Dan Konseling Di MAN Yogyakarta III 

1. Bimbingan  

Bidang Bimbingan dan Konseling ini terdiri dari : 

a. Bimbingan pribadi 

Bimbingan pribadi yang diberikan guru Bimbingan dan 

Konseling kepada siswa yaitu dengan cara mengarahkan untuk dapat 

mengambil keputusan yang terbaik, baik dilakukan dengan cara 

klasikal dan individual. 

Pembimbing membantu anak didik secara langsung atau 

bertatap muka, dimana fungsi utama layanan bimbingandan konseling 

adalah pengentasan. Adapun layanan bimbingan dan konseling baik 

individual maupun kelompok yang dilaksanakan di MAN Yogyakarta 

III dalam bimbingan belajar meliputi: 

1) Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya 

disekolah dan lingkungan sekitar. 

2) Pengembangan belajar, sikap, dan tujuan belajar. 

3) Orientasi belajar di Perguruan Tinggi. 

4) Kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, 

dan produktif. 

b. Bimbingan sosial 

Layanan bimbingan ini diberikan kepada siswa dengan tujuan 

agar siswa mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan 

sosialnya. Bimbingan diberikan kepada semua kelas dan bentuk 
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bimbingan ini berupa pengenalan pergaulan remaja, kadarkum, 

kegiatan OSIS, dan tentang narkoba. 

Dalam pengenalan tentang pergaulan remaja, guru Bimbingan 

dan Konseling menjelaskan tentang remaja, dan masalah-masalah yang 

dihadapi remaja pada umumnya, misalnya narkoba, peran guru 

Bimbingan dan Konseling dalam menjelaskan narkoba dan bahaya 

serta akibat yang ditimbulkan jika sudah mengenal narkoba. 

Dalam kadarkum dijelaskan tentang kesadaran hukum, guru 

Bimbingan dan Konseling mencontohkan pada pengalaman sehari-hari 

yang dialami oleh siswa, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di 

jalan itu mempunyai aturan tersendiri dan jika dilanggar akan 

mendapatkan hukuman. Kemudian guru mengkaitkannya dengan 

keadaan di sekolah yang mana mempunyai peraturan dan tata tertib 

sendiri, yang mana jika peraturan sekolah dilanggar akan mendapatkan 

sanksi dari sekolah. 

c. Bimbingan belajar 

Bimbingan belajar adalah proses bantuan yang diberikan 

kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi dan usaha 

yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis, mendayagunakan 

semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, dana, panca indera, 

otak, anggota tubuh lainnya, dan aspek-aspek kejiwaan seperti 

intelegensi, bakat, motivasi, minat dan sebagainya. 
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Dalam bidang bimbingan belajar di MAN Yogyakarta III ini 

peran guru BK memberikan pengenalan tentang fasilitas, sumber 

belajar, dan cara pemecahannya tentang kesulitan belajar. Bimbingan 

belajar ini dimulai sesuai dengan program dan kebutuhan.  

Dalam bimbingan belajar peran guru BK tidak hanya 

membimbing saja. Adapun yang masih terkait dengan bimbingan 

belajar yaitu peran guru Bimbingan dan Konseling selalu mengarahkan 

tentang pentiingnya dalam belajar. 

Salah satu peran guru BK dalam pemecahan kesulitan belajar 

pada siswa XI di MAN Yogyakarta III yaitu dengan cara guru BK 

masuk kelas dan menanyakan kepada siswa apakah ada pelajaran atau 

tugas yang sulit. Jika ada pelajaran yang sulit, maka peran bimbingan 

konseling memberikan layanan kesempatan kepada siswa untuk  

belajar kelompok. Apabila ada siswa yang dirasa sangat mengalami 

kesulitan belajar oleh guru BK, tindak lanjut dari proses layanan ini 

menuju konseling individual bersama guru BK untuk lebih mendalam 

lagi dalam proses pemecahan masalah kesulitan belajar tadi. 

d. Bimbingan karier 

Dalam bidang bimbingan karier ini lebih diutamakan 

kelanjutan studi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat merencanakan 

masa depannya untuk memulai karier dalam kehidupannya agar siswa 

dapat lebih mengetahui keberadaan dan peluang mereka dalam 

memasuki dunia kerja setelah mereka lulus. 
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Bentuk bimbingan meliputipengembangan bakat dan 

kreativitas, orientasi ke Perguruan Tinggi atau kursus-kursus 

ketrampilan dan mulai diberikan sesuai dengan program dan 

kebutuhan. 

Dalam bimbingan karir guru Bimbingan dn Konseling tidak 

hanya memberikan penjelasan tentang karier saja, yaitu meliputi 

macam-macam karier, cara mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan 

sebagainya. 

2. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Layanan bimbingan dan konseling meliputi beberapa macam 

layanan, dimana setiap layanan masih mempunyai kaitan erat dengan 

bidang bimbingan. Adapun layanan-layanan tersebut sebagai berikut: 

a. Layanan Orientasi 

Layanan orientasi bimbingan dan konseling dalam membantu 

siswa untuk mengenal lingkungan sekolah yang meliputi kegiatan 

pemberian informasi tentang pelaksanaan belajar mengajar, jadwal 

pembelajaran, lingkungan dan fasilitas sekolah yang mnunjang 

kegiatan belajar. 

Layanan ini diberikan saat awal tahun pelajaran dan satu bulan 

sekali pada saat siswa menghadapi sesuatu yang baru dan diberikan 

secara klasikal. Misalnya ada kurikulum yang baru. 
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b. Layanan informasi 

Layanan informasi meliputi pemberian informasi tentang cara 

belajar efektif dan bimbingan karir. Layanan ini diberikan secara 

klasikal dan individual di dalam kelas maupun di ruangbimbingan dan 

konseling. 

Layanan informasi tidak dilakukan pada setiap waktu saja, 

tetapi di lanjutkan ketika guru BK mengajar di kelas maupun di ruang 

bimbingan dan konseling. Guru BK memberitahukan bagaimana 

memanfaatkan waktu luang dalam belajar, tentang cara belajar yang 

baik dan efektif yang bisa membantu siswa dalam yang belajar yang 

meliputi : cara membaca yang efektif, bagaimana menemukan motif-

motif tepat dalam belajar, mengatur waktu belajar baik ketika di 

sekolah maupun rumah. 

c. Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam layanan kelompok ini guru BK datang langsung ke 

kelas menyangkut informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangannya dan layanan ini diberikan secara klasikal dan 

berjalan sesuai dengan program kebutuhannya. 

Bimbingan secara kelompok ini dimaksudkan untuk 

memungkinkan siswa memperoleh bahan dan nara sumber yang 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, sebagai individu maupun 

sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Adapun fungsi 

utama Bimbingan dan Konseling yang didukung oleh layanan 
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bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan pengembangan, 

sehingga siswa dapat mengatasi kesulitan belajar tentunya dengan 

bantuan guru BK secara terus menerus sampai siswa dianggap telah 

berhasil dan tidak megalami kesulitan belajar. 

d. Layanan Konseling Perorangan 

Layanan konseling perorangan merupakan seperangkat bantuan 

kepada siswa agar dapat menghadapi sendiri tentang masalah-masalah 

pribadi yang dihadapinya. Layanan ini bertujuan agar siswa mampu 

menghadapi keadaannya sehingga mampu memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi. Layanan ini merupakan layanan yang paling 

efektif dan berpengalaman yang dapat membantu memcahkan masalah 

klien (siswa). 

Layanan ini diberikan, misalnya bila dalam bimbingan 

kelompok ada siswa yang tidak memenuhi target yang di tentukan oleh 

guru BK, seperti dalam layanan bimbingan kelompok dimana 

diberikan permainan tentang cara pengambilan keputusan ada siswa 

yang tertinggal dari teman-temannya, maka siswa tersebut diberikan 

bimbingan dankonseling perorangan. 

e. Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok 

Dalam layanan ini lebih dikhususkan dimana siswa 

dikelompokkan untuk mengatasi suatu permasalahan. 
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f. Layanan Mediasi 

Layanan mediasi ini dilakukan ketika ada siswa yang bersiteru 

baik secara individu maupun kelompok, dan ditemukan inti 

permasalahannya laluperan bimbingan dan konseling memecahkan 

permasalahan tersebut sampai ketemu titik permasalahannya. 

g. Layanan Advokasi 

Layanan advokasi ini dilakukan ketika anak membutuhkan 

perlindungan, misalnya ada perseteruan yang harus melibatkan pihak 

kepolisian, juga yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan. Apabila 

bimbingan dan konseling tidak bisa menangani, maka solusi terbaik di 

rujuk kepada psikolog sebagai orang yang lebih ahli untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

h. Layanan Konsultasi 

Layanan kosultasi ini diberikan ke pihak-pihak lain untuk 

menanyakan kepada guru mata pelajaran untuk mencari apa yang 

dialami oleh siswa secara langsung. 

i. Layanan Pembelajaran 

Layanan ini merupakan kegiatan yang membantu dan 

menunjang siswa agar memiliki motivasi belajar yang tinggi, cara 

belajar yang baik dan membantu mengatasi kesulitan belajarnya. 

Kegiatan ini dilakukan secara klasikal dan individu, dalam layanan 

pembelajaran ini siswa diarahkan untuk menggunakan fasilitas 

perpustakaan bila ada jam pelajaran yang kosong. 
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j. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan ini meliputi kegiatan tempat duduk dan kelas, 

pemilihan ketrampilan sesuai dengan kemampuan dan bakat serta 

minat siswa, pemilihan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan 

sesuai dengan pogram dan kebutuhan. 

Kegiatan ini dilaksanakan bila guru pembimbing telah 

memiliki catatan pribadi siswa yang meliputi : jenis kelamin, keadaan 

atau kondisi fisik, mental, bakat, minat dan kemampuan siswa. 

3. Kegiatan Pendukung 

Layanan dan bidang belum sempurna jika tidak didukung oleh 

kegiatan pendukung sebagai langkah tindak lanjut untuk melengkapi 

kegiatan layanan dan bidang di atas. Kegiatan- kegiatan pendukung yang 

dimaksud yaitu : 

a. Penyelenggaraan Himpunan Data 

Penyelenggaraan Himpunan Data dapat dilakukan melalui 

angket juga pada saat siswa masuk sekolah. Data pribadi tersebut 

dikumpulkan dalam buku catatan yang dibagi perkelas dan buku 

tersebut disimpan oleh Guru bimbingan dan konseling. 

Himpunan data sangat diperlukan dalam pemahaman terhadap 

siswa, himpunan data ini mulai dilaksanakan sesuai dengan program 

dan kebutuhan. Misalnya Guru bimbingan dan konseling  menyimpan 

data siswa bimbingannya yaitu semua siswa kelas XI. Apabila ada data 
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yang kurang lengkap, maka dapat dilanjutkan dengan penyebaran 

angket kepada siswa tentang pribadinya. 

b. Aplikasi Instrumen Data 

Aplikasi instrumen data merupakan pengumpulan data melalui 

angket kepada siswa dan orang tua yaitu daya ungkap maslah yang 

akan diterapkan dalam konseling. Data yang diambil tidak hanya 

melalui konseling tetapi juga lewat observasi dan wawancara. 

Data yang dikumpulkan meliputi data siswa dan keadaan diri 

siswa yang meliputi riwayat pendidikan dan data orang tua siswa 

sehimgga membantu dalam identifikasi kasus yang digunakan Guru 

bimbingan dan konseling dalam memecahkan masalah. 

c. Kunjungan Ke Rumah (Home Visit) 

Home visit dilakukan oleh guru BK kepada siswa dengan 

tujuan untuk mencari data yang berguna dalam memecahkan masalah 

siswa, mengetahui keadaan siswa yang sebenarnya dirumah, melihat 

lingkungan tempat belajar siswa di rumah. kegiatan ini dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan. Apabila guru BK tidak dapat datang 

langsung ke rumah dapat diganti dengan melalui telepon dan ini 

dilakukan bila antara  guru BK dam orang tua siswa telah terjalin 

kerjasama. 

d. Konferensi kasus 

Konferensi kasus dilaksanakan menurut kebutuhan bila ada 

kasus yang sangat berat dan serius. Misalnya ada siswa yang 
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mengalami stress atau takut masuk sekolah, maka diadakan konferensi 

kasus dengan orang tua, melibatkan kepala sekolah, dan wali kelas 

untuk membahas masalah tersebut. 

Setelah diadakan rapat dengan wali kelas, guru mata pelajaran, 

serta orang tua, Guru bimbingan dan konseling memberikan keputusan 

sementara dan yang berhak memberikan keputusan terakir adalah hak 

kepala sekolah, hal ini setelah melihat dan mempertimbangkan 

masukan-masukan dari Guru bimbingan dan konseling dan wali kelas. 

e. Alih Tangan Kasus 

Dilakukan dengan melimpahkan penanganan suatu kasus dari 

guru pembimbing kepada pihak lain yang dinilai memiliki kemampuan 

dan kewenangan dengan isi masalah atau kasus, agara siswa yang 

mengalami masalah memperoleh pelayanan atau penanganan yang 

lebih tepat dan tuntas sesuai dengan sifat dan jenis masalah yang 

dihadapi.
8
 

 

F. Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Di MAN Yogyakarta III   

Di MAN Yogyakarta III dalam pelaksanaan konseling individual tidak 

mempunyai jadwal tersendiri untuk kapan layanan tersebut di laksanakan 

karena layanan tersebut bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan 

siswa maupun guru BKsendiri. 

                                                           
8
DokumenBK MAN Yogyakarta III, Senin, 11 Agustus 2014 
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Ibu failasufah selaku guru BK kelas XI mengungkapkan konseling 

individual di MAN Yogyakarta III sering dilakukan apabila siswa memang 

benar-benar dirasa guru BK tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri 

seperti masalah belajar, sosial, ataupun karir. Karena guru BK MAN 

Yogyakarta III selalu memantau perkembangan siswa-siswanya mulai dari 

kelas X sampai kelas IX mulai dari segi nilai, perubahan tingkah laku dan 

kegiatan-kegiatan siswa ketika berada disekolah.
9
 

Konseling individual dalam penelitian ini mengkaji permasalahan 

belajar yaitu mengenai kesulitan belajar pada kelas XI. Di dalam belajar, 

kesulitan belajar pasti akan di alami oleh para siswa yang sedang menempuh 

tahap pemahaman sesuatu yang sedang dipelajarinya. Apabila siswa 

mengalami kesulitan belajar yang sangat tinggi secara langsung akan 

mengakibatkan prestasi siswa akan menurun dan akan terlihat oleh banyaknya 

mata pelajaran yang tidak tuntas atau dibawah standart KKM MAN 

Yogyakarta III.  

Berdasarkan alasan di atas, guru BK memberikan layanan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa khususnya siswa yang 

mengalami kesulitan belajar yang sangat tinggi. Penelitian ini memfokuskan 

pada pelaksanaan konseling individualnya. 

                                                           
9
Wawancara dengan ibu Failasufah, Senin, 11 agustus 2014 
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BAB III 

PROSES PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 

DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA DI MAN 

YOGYAKARTA III 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data-data yang terkumpul selama 

melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara serta dalam bab ini juga dipaparkan tentang 

hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh di lapangan. Proses pelaksanaan 

konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MAN Yogyakarta 

III menempuh beberapa tahapan kegiatan yaitu : 

A. Perencanaan  

Perencanaan layanan konseling individual di sekolah perlu di 

persiapkan dengan baik dan tersusun. Dikarenakan tahap ini memiliki arti 

yang sangat penting bagi proses pelaksanaan layanan konseling individual 

yang selanjutnya. Kegiatan dalam perencanaan meliputi beberapa hal, yakni: 

1. Mengindentifikasi siswa 

Dalam mengindentifikasi siswa yang mempunyai kesulitan belajar 

yang tinggi, pertama-tama guru BK melihat hasil belajar siswa atau daftar 

nilai siswa dari semester I dan semester II. Apabila nilai siswa banyak 

yang tidak tuntas sesuai dengan nilai KKM dan menduduki rangking 

terbawah maka guru BK akan mendata, mengamati dan 

mempertimbangkan kembali siswa tersebut. Selain itu guru BK juga 

menjalin kerjasama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Kerjasama 
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ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang 

siswa karena guru mata pelajaran dan wali kelas adalah sosok yang dekat 

dengan murid dalam setiap harinya.  

Setelah semua siswa terdata tidak semua siswa langsung 

mendapatkan konseling individual namun guru BK menyaring kembali 

siswa tersebut. Untuk lebih terfokus dalam penyaringan siswa yang 

mempunyai kesulitan belajar yang tinggi dan yang sangat memerlukan 

layanan konseling individual maka guru BK melakukan konseling 

kelompok terlebih dahulu untuk mengetahui siswa mana yang akan 

mendapatkan tindak lanjut berupa konseling individual. Dalam konseling 

kelompok guru BK menyiapkan lembar analisis hasil belajar siswa yang 

wajib ditulis sendiri oleh siswa tersebut, dengan lembar itu guru BK dapat 

mengamati, menganalisis dan mempertimbangkan siswa yang masuk 

dalam kategori siswa yang mengalami kesulitan belajar yang sangat tinggi. 

”Dalam melakukan identifikasi terhadap siswa biasanya saya melihat dari 

hasil belajar siswa berupa daftar nilai yang di dapat mulai dari semester I 

sampai semester II. Setelah itu saya juga mencari informasi dari guru 

mata pelajaran dan wali kelas siswa tersebut. Tidak semua siswa yang 

terdata mendapatkan konseling individual tapi saya menyaring kembali 

agar tepat sasaran terutama yang paling membutuhkan layanan konseling 

individual ini. Saya menggunakan konseling kelompok dahulu untuk 

menyaring siswa agar dapat  mengetahui siswa mana yang dirasa perlu 

mendapatkan tindak lanjut tersebut. Setelah melihat hasil dari  konseling 

kelompok dan melihat dari lembar hasil belajar siswa maka saya bisa 

menentukan siswa yang perlu diberikan konseling individual.”
1
 

 

Setelah melihat daftar nilai siswa dan mendapatkan informasi dari 

beberapa pihak dan penyaringan siswa, guru BK mulai menindak lanjuti 

                                                 
1
 Wawancara dengan Ibu Failasufah, Selasa, 20 Agustus 2014. 
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dari semua hasil tersebut, kemudian guru BK menyimpulkan siswa yang 

mempunyai kesulitan belajar yang sangat tinggi dan perlu mendapatkan 

konseling individual ada enam siswa yaitu: AM (XI IPS 3), DA (XI IPS 

4), OA (XI PK), BN (XI IPS I), IR (XI IPS 2), dan MO (XI PK). 

Berdasarkan informasi dan hasil analisis yang telah didapat oleh 

guru BK terdapat enam siswa yang mengalami kesulitan belajar yang 

tinggi yang perlu penanganan khusus yaitu melalui layanan konseling 

individual. 

2. Mengatur waktu pertemuan  

Guru BK dalam mengatur waktu konseling individual mencari 

waktu di luar jam pelajaran siswa, dikarenakan dalam pelaksanaan 

konseling individual yang menyangkut kesulitan belajar siswa ini guru BK 

tidak mau merugikan siswa yang sedang mengikuti pelajaran, ulangan atau 

mengerjakan tugas. Waktu yang tepat dan memudahkan bagi guru BK 

untuk memanggil siswa yaitu pada jam istirahat berlangsung. 

“pelaksanaan konseling individual mencari waktu di luar pelajaran mbak 

soalnya kami tidak mau merugikan siswa. Pemanggilan dilakukan pada 

jam istirahat siswa jadi tidak mengganggu siswa untuk mengikuti 

pelajaran, ulangan ataupun mengerjakan tugas sekolahnya”
2
 

 

3. Mempersiapkan tempat dan teknis penyelenggaraan layanan 

Dalam melaksanakan konseling individual guru BK menggunakan 

ruang BK sebagai tempat konseling. Tempat konseling khusus disiapkan 

                                                 
2
 Ibid. 
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sebaik mungkin untuk siswa agar siswa terasa nyaman dan bisa leluasa 

dalam penyampaian masalahnya saat konseling individual berlamgsung. 

“konseling dilakukan di ruang BK mbak ditempat khusus konseling dan di 

buat sebaik mungkin untuk siswa agar nyaman dalam menyampaikan 

masalahnya”
3
 

 

4. Menetapkan fasilitas layanan 

Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan konseling individual 

hanya ada fasilitas umum  seperti ruang konseling, meja dan kursi. Tidak 

ada fasilitas khusus untuk pelaksanaan konseling individual.
4
 

5. Menyiapkan kelengkapan adminitrasi  

Setelah guru BK menentukan siswa yang akan di mendapatkan 

layanan konseling individual kemudian guru BK menyiapkan absensi 

konseling, buku pribadi dan data siswa saja.
5
 

B. Pelaksanaan  

Pelaksanaan konseling individual melalui proses konseling pada tahap 

persiapan: 

1. Siswa dipanggil 

Siswa yang di panggil ini adalah siswa yang masuk kategori 

mempunyai kesulitan belajar yang tinggi dan melalui pertimbangan dari 

hasil konseling kelompok. Dengan menggunakan surat panggilan 

konseling siswa dipanggil untuk mengikuti konseling individual di ruang 

BK. 

                                                 
3
 Ibid. 

 
4
 Observasi di Ruang Konseling, Selasa, 12 Agustus 2014. 

 
5
 Ibid  
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2. Siswa memenuhi panggilan 

Siswa yang mendapat panggilan dari guru BK akan  menghadap 

sesuai jadwal yang sudah di tentukan oleh guru BK dan langsung mengisi 

buku absen bagi siswa yang akan mengikuti konseling. Setelah persiapan 

telah selesai tahap berikutnya adalah pelaksanaan konseling individual 

yang melibatkan langsung antara guru BK dan siswa. Adapun 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Menerima siswa dan membangun hubungan 

Penerimaan adalah cara bagaimana seorang guru BK 

melakukan tindakan agar siswa merasa diterima dalam proses 

konseling yang sedang berlangsung. 

Proses konseling selanjutnya adalah membangun rapport, 

rapport adalah suatu hubungan (relationship) yang ditandai dengan 

keharmonisan, kesesuaian, kecocokan dan saling tarik menarik, 

dengan seperti itu siswa akan merasa nyaman ketika berada bersama 

guru BK dan proses konseling akan terasa tidak menegangkan. 

Tujuan dari langkah yang dilakukan guru BK ini adalah agar 

siswa mampu menjelaskan atau menceritakan masalah yang 

dihadapinya tanpa adanya rasa canggung dan takut untuk mengawali 

pembicaraannya. Pada awal proses konseling,  membangun hubungan 

dengan konseli itu sangat penting karena itu modal awal bagi guru BK 

untuk lebih akrab dan lebih dekat dengan konseli. 

“dalam penerimaan siswa pada saat pertama konseling yang saya 

lakukan yaitu berusaha untuk membangun hubungan baik dengan 
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siswa karena sangat penting agar siswa mampu terbuka dengan 

masalahnya dan bisa mempercayai saya untuk mendengarkan apa 

saja yang diceritakannya. Dalam hal membangun hubungan baik ini 

saya tidak langsung menanyakan apa yang menjadi permasalahan 

siswa melainkan menanyakan kabar siswa dan keluarganya, aktifitas 

dirumah apa saja yang dilakukan, kemudian agak disinggung dengan 

topik masalah dengan menanyakan bagaimana nilai yang didapat 

selama ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah biasanya yang saya 

lontarkan untuk pertama kali supaya siswa lebih dekat dengan saya 

dan lebih rileks dalam pelaksanaan konseling ini.”
6
 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Failasufah 

diatas, langkah pertama dalam proses konseling yang dilakukan guru 

BK adalah menerima konseli dan membangun hubungan. Pada saat 

pertama kali siswa bertatap muka dengan guru BK ketika proses 

konseling dilakukan guru BK tidak langsung menanyakan atau 

membahas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

konseling, melainkan pertama kali bertatap muka guru BK berusaha 

untuk menciptakan suasana hangat sehingga siswa tidak tegang dan 

bisa nyaman di dalam ruang konseling. 

b. Mengindentifikasi dan mengeksplorasi masalah siswa 

Setelah hubungan konseling sudah terjalin secara baik dan 

siswa mulai terbuka dan menerima guru BK dalam pertemuan ini, 

maka setelah itu guru BK bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya 

yaitu dengan mengindentifikasi masalah yang dihadapi siswa. 

Identifikasi masalah bertujuan untuk siswa dapat mengetahui dan 

memahami permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang pertama 

dilakukan guru BK disini yaitu mulai mendiskusikan masalah-masalah 

                                                 
6
  Wawancara dengan Ibu Failasufah, Rabu, 10 September 2014. 
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yang dihadapi siswa bersama-sama  karena tidak mudah bagi siswa 

untuk menjelaskan masalahnya tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. 

Hasil dari identifikasi masalah yang sedang dihadapi siswa 

yaitu sulitnya konsentrasi dan fokus dalam mengikuti pelajaran yang 

sedang diterangkan oleh guru, malas mengerjakan tugas, malas untuk 

menanyakan kepada guru atau teman tentang pelajaran yang kurang 

bisa dipahami siswa, dan kurangnya motivasi atau dorongan untuk 

belajar. Seperti pernyataan dari dari Ibu Failasufah berikut: 

“identifikasi masalah siswa dapat diketahui yaitu siswa sulit untuk 

berkonsentrasi dan fokus mengikuti pelajaran, malasnya siswa untuk 

mengerjakan tugas sekolah, gengsi menanyakan pelajaran yang 

belum bisa dipahami siswa, dan kurangnya motivasi belajar siswa.”
7
 

 

Setelah masalah siswa dapat terindentifikasi, selanjutnya guru 

BK melakukan eksplorasi masalah yaitu ketrampilan konselor untuk 

menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran konseli. Eksplorasi disini 

merupakan hal yang penting untuk dapat mengetahui lebih dalam lagi 

permasalahan yang dihadapi siswa dan mempermudah mencari sebab-

sebab permasalahan dan mempermudah mencari cara dalam 

penyelesaian masalah tersebut. 

c. Membahas masalah siswa dengan menggunakan teknik 

Guru BK mempertimbangkan teknik sebagai dasar pemecahan 

masalah dan tergantung orientasi teoritis yang dimiliki guru BK untuk 

memeriksa permasalahan agar memperoleh lebih banyak dan lebih 

                                                 
7
 Wawancara dengan Ibu Failasufah, Rabu, 10 September 2014. 
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mendalam mengenai kenyataan yang berhubungan dengan kondisi, 

pikiran maupun perasaan yang terjadi. 

“Dalam masalah kesulitan belajar ini saya menerapkan pendekatan 

behavioral dan pendekatan rational emotive therapy untuk fokus 

dalam mengubah pola belajar anak yang salah dan memperbaharui 

dengan pola belajar anak yang benar. Tidak hanya pola belajar saja 

yang diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik melainkan tingkah 

laku anak dalam kesehariannya juga diarahkan menjadi lebih baik 

juga. Dalam pembahasan masalah ini saya juga menggunakan teknik 

konseling eklektik dimana saya dan siswa bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah dan mencari solusi dalam penyelesaian 

masalah siswa.”
8
 

 

Pada saat konseling dengan siswa AM kelas XI IPS 3, dapat 

diketahui siswa tersebut mengalami kesulitan belajar dikarenakan 

malas untuk belajar, sulit untuk berkonsentrasi atau fokus, kurang 

dukungan dari orang tua dan terlalu banyak main dari pada belajarnya. 

Guru BK menggunakan teknik self modeling, simulasi atau bermain 

peran dan teknik konseling eklektik untuk membahas masalah siswa.
9
 

Koseling dengan siswa DA kelas IPS 4, dapat diketahui siswa 

tersebut mengalami kesulitan belajar dikarenakan sulit untuk 

konsentrasi, kurang bisa membagi waktu, malas belajar, sering 

ngegame dan orang tua kurang memotivasi belajar siswa. Teknik 

untuk membahas siswa DA menggunakan teknik self modeling, teknik 

home work, simulasi atau bermain peran dan teknik konseling 

eklektik. 
10

 

                                                 
8
 Wawancara dengan Ibu Failasufah, Rabu, 10 September 2014. 

 
9
 Observasi di ruang konseling, Senin, 25 Agustus 2014. 

 
10

 Observasi di ruang konseling, Kamis, 28 Agustus 2014. 
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Koseling dengan siswa OA kelas XI PK, dapat diketahui siswa 

tersebut mengalami kesulitan belajar dikarenakan malas untuk belajar, 

sulit konsentrasi, terlalu banyak tugas dan tidak sesuai dengan 

gurunya atau kurang cocok dengan cara pengajarannya. Teknik yang 

digunakan untuk membahas masalah siswa yaitu dengan teknik self 

modeling, teknik assertive training
 
dan konseling eklektik.

 11
  

Konseling dengan siswa BN kelas IPS 1, dapat diketahui siswa 

tersebut mengalami kesulitan belajar dikarenakan malas untuk belajar, 

sering mengantuk, sering diajak main waktu pelajaran dan tidak 

nyaman dengan suasana kelas yang terlalu ramai. Untuk membahas 

masalah siswa yang bernama BN guru BK menggunakan teknik 

assertive training, teknik self modeling dan konseling eklektik. 
12

 

Konseling dengan siswa IR kelas XI IPS 2, dapat diketahui 

siswa tersebut mengalami kesulitan belajar yang dikarenakan sulit 

untuk konsentrasi, sering mengantuk, tidak paham dengan soal yang 

berbahasa inggris, malas belajar, tidak cocok dengan cara pengajaran 

guru. Teknik yang digunakan untuk membahas masalah siswa 

bernama IR guru BK menggunakan teknik assertive training, teknik 

self modeling dan konseling eklektik.
13 

                                                                                                                                      
 

11
 Observasi di ruang konseling, senin, 1 September 2014. 

 
12

 Observasi di ruang konseling, Rabu, 3 September 2014. 

 
13

 Observasi di ruang konseling, Jumat, 5 September 2014. 
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Konseling terakir dengan siswa MO kelas XI PK, dapat 

diketahui siswa tersebut mengalami kesulitan belajar yang 

dikarenakan sulit untuk mengahafal rumus, tidak menguasai materi, 

sulit untuk konsentrasi, mudah lapar, suasana kelas yang kurang 

mendukung, tempat tinggal sudah tidak nyaman lagi. Siswa bernama 

MO dalam konselingnya guru BK menggunakan teknik assertive 

training, teknik self modeling dan konseling eklektik.
14

 

Pada saat pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa, guru BK menggunakan pendekatan behavioral 

untuk membahas masalah siswa. Pendekatan ini ditekankan pada 

perilaku siswa khususnya dalam belajar untuk bisa mempelajari 

tingkah laku siswa, dalam masalah ini guru BK berusaha untuk 

merubah pola belajar siswa yang salah untuk digantikan pola belajar 

siswa yang baik dan menciptakan kondisi-kondisi baru dalam proses 

belajar. 

Tujuan konseling behavioral adalah untuk membantu klien 

membuang respon-respon yang lama yang merusak diri, dan 

mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Dalam 

kegiatan konseling, konselor memegang peranan aktif dan langsung. 

Hal ini bertujuan agar konselor dapat menggunakan pengetahuan 

ilmiah untuk menemukan masalah-masalah klien sehingga diharapkan 

kepada perubahan perilaku yang baru. Sistem dan prosedur konseling 

                                                 
14

 Observasi di ruang konseling, Senin, 8 Septemeber 2014. 
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behavioral amat terdefinikasikan, demikian pula peranan yang jelas 

dari konselor dan klien. 

Teknik yang di gunakan guru BK dalam pendekatan 

behavioral yaitu teknik home work mencoba memberikan tugas 

kepada siswa yang mengikuti konseling individual untuk dikerjakan 

dengan menuliskan apa saja yang siswa lakukan dalam setiap harinya 

selama satu minggu untuk dilaporkan agar guru BK dapat 

mengkontrol dan menilai perubahan siswa setelah konseling 

dilakukan. Teknik home work di pakai ketika siswa tidak bisa 

mengatur waktu atau membagi waktu. 

Guru BK juga menggunakan pendekatan Rational Emotive 

therapy dalam membahas masaah siswa yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, 

serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga ia 

dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. 

Teknik yang di gunakan guru BK dalam pendekatan Rational 

Emotive therapy yaitu teknik self modeling digunakan untuk 

menghilangkan perilaku tertentu dan menghindari perilaku yang 

negatif dan siswa berjanji akan mengikuti apa yang disarankan oleh 

guru BK, dengan teknik tersebut guru BK menyarankan siswa untuk 

lebih semangat belajar, konsentrasi ketika belajar dan mengurangi 

waktu bermain, teknik simulasi yaitu bermain peran antara guru BK 

dengan siswa,  jadi siswa menganggap guru BK sebagai orang tuanya 
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dan siswa mengutarakan apa yang diinginkan siswa terhadap orang 

tuanya supaya motivasi belajar siswa dapat dan pada saat bermasalah 

dengan guru mata pelajaran bisa dilakuakan simulasi dengan guru BK 

untuk mengutarakan keluhan-keluhan yang dialami saat pelajaran 

berlangsung meningkat dengan teknik tersebut diharap mampu 

mengurangi beban siswa dan siswa berani mengutarakan secara 

langsung kepada orang tuanya ataupun guru mata pelajaran,  teknik 

assertive training yaitu guru BK melatih mendorong dan 

membiasakan siswa menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku yang 

baik dan positif, siswa yang mengantuk dikelas diberikan latihan 

untuk bisa menahan rasa kantuk dan di anjurkan untuk tidur tidak larut 

malam, siswa yang mudah lapar ketika di kelas dilatih untuk menahan 

lapar sampai waktu istirahat dan menganjurkan siswa untuk sarapan 

pagi dan membawa bekal ketika sekolah. 

Klien harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan konseling, ia 

harus memiliki motivasi untuk berubah, harus bersedia kerjasama 

dalam melakukan aktifitas konseling, baik ketika berlangsung 

konseling maupun di luar konseling. 

Kenyataan bahwa tidak semua teori cocok untuk semua 

individu, semua masalah siswa, dan semua situasi konseling. Siswa di 

sekolah atau madrasah memiliki tipe-tipe kepribadian yang tidak 

sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin di terapkan metode konseling 

direktif saja atau nondirektif saja. Agar konseling berhasil secara 
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efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa siswa (klien) yang akan 

dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang dihadapi siswa dan 

melihat situasi konseling. 

Maka dari itu guru BK juga menggunakan teknik konseling 

eklektik. Dengan menggabungkan antara konseling direktif dan 

konseling non direktif, guru BK dan siswa diharap mampu bekerja 

sama dalam pengentasan masalah yang dihadapi siswa. Karena tidak 

semua siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya 

bantuan dari pihak lain terutama dalam hal ini adalah guru BK. Guru 

BK dalam membahas masalah klien disini berperan untuk berusaha 

mengarahkan siswa sesuai dengan masalahnya sedangkan siswanya 

sendiri diberi kesempatan oleh guru BK untuk mencoba berpendapat 

dan bertanggung jawab untuk pemecahan masalah yang dihadapi 

siswa. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada saat 

pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa, guru BK mengajak siswa untuk bersama-sama memecahkan 

masalah siswa dengan membantu mencari cara-cara penyelesaiannya. 

Sebagaimana hasil konseling yang dilakukan guru BK siswa 

diketahui sangat malas untuk belajar, kurang motivasi dan tidak 

konsentrasi saat belajar, dengan permasalahan tersebut guru BK 

memberikan arahan dan penjelasan kepada siswa tersebut 

bahwasannya model belajar seperti itu tidak baik untuk dilanjutkan 
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apabila siswa menginginkan nilai yang bagus dan prestasi belajar 

meningkat. Kemudian siswa dibantu oleh guru BK untuk mencoba 

mencari solusi untuk mengatasi masalah sesuai kemampuan dan 

keinginan siswa tanpa adanya pemaksaan. Dengan keinginan siswa 

mencoba untuk mengikuti les privat disitulah siswa akan terdorong 

untuk lebih giat lagi dalam belajar dan setiap ada tugas yang diberikan 

oleh guru disekolah siswa akan mengerjakannya.
15

 

Dari hasil observasi diatas dapat diketahui bahwasannya siswa 

dibantu oleh guru BK bersama-sama untuk memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi siswa tetapi dalam pemilihan cara 

penyelesaiannya tetap ditentukan atau disetujui oleh siswa sendiri 

karena guru BK tidak pernah memaksakan siswanya untuk sesuai 

keinginan guru BK. 

Pada tahap membahas masalah siswa, sebagai usaha mengatasi 

kesulitan belajar siswa upaya yang dilakukan guru BK adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemberian nasihat dan arahan, dalam pemberian nasihat ini guru 

BK mencoba untuk mengingatkan kembali akan pentingnya tugas 

pokok seorang pelajar yaitu belajar karena dengan belajarlah 

siswa akan mendapatkan ilmu yang dipelajarinya dan kemudian 

hari akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri untuk mengejar cita-

cita yang diinginkan. Kemudian guru BK mencoba untuk 
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 Observasi di Ruang Konseling, Senin 8 September 2014. 
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mengarahkan siswa agar pola belajar yang tidak baik atau salah 

segera diubah yaitu dengan mengajarkan siswa untuk fokus dan 

konsentrasi sewaktu guru matapelajaran sedang menerangkan 

didepan. Selain itu guru BK tidak lupa mengingatkan kepada 

siswa untuk selalu menjalankan ibadah sholat lima waktu karena 

lebih lengkap lagi apabila niat dan usaha diiringi oleh doa pasti 

hasilnya akan lebih sempurna. 

2) Pemberian motivasi, motivasi yang diberikan guru BK 

dimaksudkan untuk membangkitkan semangat siswa untuk lebih 

giat untuk belajar, mendorong siswa untuk meningkatkan 

prestasinya dan mampu untuk mengubah pola belajar siswa ke 

arah lebih baik. 

d. Mendorong pengentasan masalah siswa 

Setelah tahap membahas masalah siswa dengan menggunakan 

teknik selesai maka guru BK dapat menyimpulkan pokok permasalahan 

yang dihadapi siswa, kemudian guru BK berusaha mendorong siswa untuk 

menentukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi siswa sesuai 

dengan keinginan dan kemampuan siswa dalam penyelesaian masalahnya. 

Dalam mendorong pengentasan masalah siswa guru BK mencoba untuk 

mengarahkan siswa untuk bisa mengambil keputusan secara efektif dan 

guru BK bisa menumbuhkan sikap positif terhadap siswa agar siswa 

mempunyai rasa tanggung jawab akan masalah yang dihadapinya. 
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 Salah satu cara guru BK dalam mendorong pengentasan masalah 

siswa yaitu dengan bersama-sama untuk merumuskan masalah dan 

membicarakan bagaimana cara penyelesaian masalah yang nantinya akan 

di sepakati bersama. Pada nantinya siswa akan menyadari betapa 

pentingnya masalah yang dihadapi siswa tersebut dan akan terdorong 

dengan sendirinya untuk segera menyelesaikannya.
16

 

Dalam pengambilan keputusan guru BK dan siswa bersama-sama 

untuk mendiskusikannya, dalam kegiatan ini guru BK hanya memberikan 

alternatif-alternatif penyelesaian masalah namun juga siswa diberikan 

kesempatan untuk memilih sendiri cara penyelesaian masalah sesuai 

dengan keinginan siswa. Seperti yang dilakukan oleh keenam siswa yang 

mengikuti konseling individual, mereka memilih akan mencoba untuk 

mengikuti les privat yang telah di tawarkan oleh kedua orangtua siswa. 

Tidak hanya dengan melakukan les privat saja yang mereka lakukan untuk 

mengatasi masalah kesulitan belajar ini, mereka juga mensepakati untuk 

lebih fokus dan konsentrasi dalam belajarnya dan mengurangi bermain-

main pada saat pelajaran berlangsung. Dengan keputusan siswa tersebut 

guru BK hanya menjadi pendorong dan penyemangat siswa untuk bisa 

mengentaskan masalah siswa.
17

 

e.  Memantapkan komitmen siswa dalam mengentaskan masalahnya 

Dalam memantapkan komitmen guru BK membuat perjanjian 

kepada siswa yang mengikuti konseling individual ini. Perjanjian ini 

                                                 
16

 Observasi di Ruang Konseling, Rabu, 10 September 2014. 

 
17

 Ibid . 
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diupayakan dapat membantu siswa agar apa yang sudah direncanakan 

dalam pengentasan masalah yang sudah disepakati siswa segera untuk di 

tindak lanjuti siswa.  

Dalam hal ini guru BK berusaha untuk menguatkan agar siswa 

komitmen terhadap pengentasan masalah yang sudah disepakati 

sebelumya. Komitmen sepenuhnya diberikan kepada siswa tetapi guru BK 

tetap terus memantau perkembangan siswa untuk tahap penilaian dan 

tindak lanjut. 

f. Mengakhiri konseling 

Pada proses pengakiran konseling, guru BK membuat perencanaan 

untuk melakukan tindakan selanjutnya guna mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa. Penegasan kembali atas apa yang telah di kemukakan juga 

perlu disampaikan pada saat proses konseling akan diakhiri. 

Guru BK dan siswa merencanakan cara-cara yang harus dilakukan 

siswa setelah konseling yaitu pada setiap pelajaran dimulai siswa diharap 

untuk tenang dan fokus memperhatikan guru pada saat diterangkan, berani 

menanyakan kepada guru ataupun teman sebangku apabila tidak paham 

akan hal pelajaran yang di hadapinya, mengerjakan tugas yang disuruh 

guru mata pelajaran dengan baik, mengulangi kembali di rumah pelajaran 

yang diberikan oleh guru, menambah jam belajar di rumah, menyarankan 

untuk mengikuti les privat dan selalu menjalankan sholat lima waktu 

secara baik dan benar. 
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Mengakiri konseling merupakan suatu cara dalam proses 

konseling. Guru BK dan siswa dalam mengakiri konseling yaitu dengan 

bersama-sama membuat kesimpulan dan merencanakan pertemuan 

selanjutnya apabila akan diadakan kembali pertemuan yang akan datang.
18

 

C. Evaluasi Dan Menganalisis Hasil Evaluasi 

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai kemangkusan proses 

konseling pada umumnya, dan khususnya untuk melihat sampai berapa jauh 

masalah klien terentaskan dan lebih khusus lagi untuk mengetahui keefektifan 

metode khusus yang dipakai. 

Dalam pelaksanaan konseling kegiatan evaluasi merupakan kegiatan 

yang penting, dengan menggunakan kegiatan evaluasi guru BK dan pihak 

yang terkait dalam konseling dapat mengetahui dan mengindentifikasi 

keberhasilan pelaksanaan konseling yang di lakukan. Jenis-jenis evaluasi 

yang digunakan oleh guru BK adalah sebagai berikut : 

1. Evaluasi segera 

Evaluasi segera yang dilakukan oleh guru BK setelah melakukan 

konseling yaitu dengan meminta siswa untuk memberikan kesan-kesan 

terhadap proses konseling yang baru saja dilakukan. Dengan 

menggunakan cara itu guru BK dapat mengetahui apa yang diperoleh 

siswa dan harapan-harapan apa saja yang di dapatkan setelah konseling. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Failasufah berikut ini: 

“Evaluasi segera yang saya lakukan pertama kali yaitu dengan 

menanyakan kepada siswa kesan-kesan setelah mengikuti proses konseling 
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individual, sehingga dapat saya ketahui apa yang mereka dapatkan 

setelah konseling dan harapan-harapan kedepan untuk masalah yang 

sedang dihadapinya.”
19

 

 

Dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang dialami siswa dan pendapat siswa setelah mengikuti 

kegiatan layanan koseling  individual dalam mengatasi kesulitan belajar.: 

Wawancara dengan AM kelas XI IPS 3 

”kesulitan belajar yang saya alami itu karna malas belajar mbak, apalagi 

kalau sudah di kelas sulit untuk berkonsentrasi atau fokus pelajaran, 

ditambah lagi orang tua saya kurang memberi dukungan untuk belajar 

jadi ya saya terlalu banyak main daripada  belajarnya. Setelah mendapat 

bimbingan dan konseling dari guru BK saya menjadi lebih optimis untuk 

bergerak maju memperbaiki pola belajar dan melawan kemalasan demi 

mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya.”
20

 

 

Wawancara dengan DA  kelas XI IPS 4 

“sulit untuk konsentrasi ketika belajar atau mengikuti pelajaran 

menyebabkan saya menjadi sulit belajar mbak, apalagi saya kurang bisa 

membagi waktu karna terlalu padat jadwal disekolah sehingga setelah 

pulang sekolah sudah capek jadi waktunya sering terbuang sia-sia buat 

ngegame, malas banget belajar dan orang tua kurang memotivasi saya 

untuk lebih giat belajar. Setelah mengikuti konseling individual dengan 

guru BK saya menjadi lebih semangat belajar dan motivasi belajar lebih 

meningkat demi tercapainya cita-cita saya.”
21

 

 

Wawancara dengan OA kelas XI PK 

 

“Kalau disuruh belajar rasanya malas banget mbak, kalau dikelas susah 

konsentrasi temen-temennya berisik jadi gak ada semangat buat fokus ke 

pelajaran, gurunya selalu ngasih tugas kalau cuma dikit gak masalah tapi 

seringnya banyak, yang bikin lebih gak bisa masuk pelajarannya kalau 

tidak sesuai dengan gurunya / kurang cocok dengan cara pengajarannya 

semakin gak semangat. Setelah konseling selesai saya terdorong untuk 
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 Wawancara dengan Ibu Failasufah, Senin, 15 September 2014 

 
20

 Wawancara dengan AM kelas XI  IPS 3, kamis, 13 November 2014. 

 
21

 Wawancara dengan DA kelas XI IPS 4, kamis, 13 November 2014. 
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bisa meningkatkan kualitas belajar saya dan lebih serius untuk belajar 

dikelas.”
22

 

 

            Wawancara dengan BN kelas XI IPS  

 

“malas banget belajar gak ada semangat, sering mengantuk dikelas kalau 

pas diterangin sama gurunya jadinya sering ketinggalan mbak, temen-

temen dikelas sering ngajak main waktu pelajaran, bikin gak  nyaman 

dengan suasana kelas yang selalu rame dan bikin gak bisa fokus ke 

pelajaran. Setelah konseling dengan guru BK di ruang BK saya menjadi 

tergugah semangatnya untuk memperbaiki pola belajar saya menjadi lebih 

baik lagi agar setiap hari saya masuk sekolah bisa mendapatkan hasil 

yang positif dan bisa masuk rangking sepuluh besar dikelas.” 
23

 

 

Wawancara dengan IR kelas XI IPS 2 

“susah untuk konsentrasi karna sering mengantuk dikelas mbak, saya 

tidak paham dengan soal yang berbahasa inggris jadi sedikit gak 

semangat untuk menengerjakan tugas ataupun ulangan, kalau pas 

dirumah malas banget belajar soalnya udah capek pas waktu disekolah, 

apalagi kalau tidak cocok dengan cara pengajaran guru bikin tambah gak 

semangat buat belajar dikelas. Setelah konseling saya menjadi semakin 

semangat belajar dengan berusaha untuk konsentrasi dan fokus sewaktu  

belajar agar prestasi belajar saya menjadi baik dan bisa membuat 

orangtua bangga dengan prestasi yang saya dapat nantinya apabila saya 

lebih fokus untuk belajar.” 
24

 

 

Wawancara dengan MO kelas XI PK 

 

“kesulitan belajar saya itu sulit untuk mengahafal rumus jadi rada malas 

kalau pas peajaran ada rumus-rumusnya, kalau pas ulangan tidak 

menguasai materi jadi bikin tambah pusing, ditambah suasana kelas yang 

kurang mendukung sering rame dan teman-teman suka pada main-main 

dikelas, tempat tinggal sudah tidak nyaman lagi buat belajar jadi sulit 

untuk konsentrasi dan saya mudah lapar kalau pas dikelas jadi sering ijin 

keluar kelas buat beli jajan. Setelah mendapat konseling oleh guru BK 

saya dapat sadar akan peran seorang pelajar yaitu belajar maka dari itu 

saya akan memperbaiki pola belajar saya agar prestasi belajar meningkat 

dan bisa membanggakan kedua orangtua.” 
25
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 Wawancara dengan OA kelas XI PK, kamis, 13 November 2014. 

 
23

 Wawancara dengan BN kelas XI IPS 1, kamis, 13 November 2014. 

 
24

 Wawancara dengan IR kelas XI IPS 2, kamis, 13 November 2014. 
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 Wawancara dengan MO kelas XI PK, kamis, 13 November 2014. 
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Pada anak yang mengikuti konseling individual sangat beragam 

keluarganya, dari berbagai orang tua yang awalnya mendukung 

pendidikan anaknya, sangatlah berpengaruh pada belajarnya di sekolah 

maupun di rumah. maka dukungan dari orang tualah yang berpengaruh 

belajar pada ananknya. Anak akan merasa semangat apabila mendapat 

dukungan dari orang tua dan sebaliknya apabila orangtua tidak 

mendukung anak akan merasa kurang bersemangat dan termotivasi. 

Masalah yang dihadapi siswa sebagian besar bersifat ekstern atau 

dari luar diri mereka sendiri. Sikap orang tua dan anggota keluarga, 

pengaruh teman dan berbagai faktor negatif lainnya dalam kehidupan 

sosial diluar sekolah semuanya menunjang timbulnya masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa di atas terbangunlah 

semangat siswa untuk lebih rajin belajar dan merasakan perbedaan 

sebelum dan sesudah melakukan proses konseling individual. Siswa 

tergerak akan lebih meningkatkan belajarnya agar prestasi yang mereka 

dapat bisa memuaskan tanpa adanya kesulitan belajar yang disebabkan 

oleh banyak hal. 

2. Evaluasi jangka pendek 

Evaluasi jangka pendek yang dilakukan oleh guru BK yaitu dengan 

melihat hasil Home Work yang guru BK berikan kepada siswa untuk 

mengetahui kegiatan sehari-hari siswa, pemantauan kegiatan belajar siswa 

secara langsung ataupun harus dibantu oleh guru mata pelajaran dan wali 

kelas siswa tersebut. Evaluasi ini dilaksanakan dalam tiga hari sampai satu 
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bulan setelah konseling individual. Berikut hasil wawancara dengan ibu 

Failasufah: 

”evaluasi jangka pendek yang pertama saya lakukan ya saya melihat dari 

home work yang saya berikan kepada siswa, memantau siswanya sendiri 

ketika sedang pelajaran. Setelah saya memantau sendiri saya mengajak 

guru mata pelajaran dan wali kelas untuk bekerja sama memantau siswa 

untuk mendapatkan informasi.”
26

 

 

 

3. Evaluasi jangka panjang 

Evaluasi ini dilakuakan oleh guru BK dengan terus memantau 

siswa pada kurun waktu satu bulan sampai satu semester. Berikut 

pernyataan dari Ibu Failasufah: 

“evaluasi jangka panjang ini bekerja sama dengan guru mata pelajaran 

dan wali kelas untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan 

siswa di kelas. Untuk mengetahui perubahan prestasi siswa bisa dilihat 

pada nilai-nilai harian, tugas, atau hasil mid semester dan hasil semester 

dari guru.”
27

 

 

Setelah kegiatan evaluasi layanan konseling individual terlaksana, 

guru BK segera menganalisis hasil tersebut guna mengetahui 

perkembangan dan perubahan yang di alami siswa agar guru BK dapat 

mempertimbangkan proses selanjutnya. Dalam menganalisis hasil 

evaluasi guru BK selalu mendeskripsikan hasil analisisnya setelah 

dianalisis segera guru BK melakukan tidak lanjut dengan menggunakan 

layanan konseling yang sesuai.  

Penilaian hasil kegiatan layanan konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa oleh guru BK dapat berjalan lancar 
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 Wawancara dengan Ibu Failasufah, Senin, 15 September 2014. 
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apabila terjalin kerjasama yang baik dan terbuka oleh siswa dan semua 

pihak sekolah demi tercapainya keberhasilan siswa di tunjukkan dengan 

prestasi siswa yang meningkat dan perubahan perilaku siswa dalam 

belajar menjadi lebih baik. 

 

D. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang dilakukan guru BK setelah melakukan penilaian 

dan evaluasi pelaksanaan konseling individual yang telah dilakukan yaitu 

dengan melakukan pemantauan, wawancara, pemanggilan orang tua dan 

melakukan home visit terhadap siswa apabila perlu. Dalam proses 

pelaksanaan kegiatan tindak lanjut ini tidak terlepas dari peran guru BK, wali 

kelas dan guru mata pelajaran untuk mendapatkan informasi perkembangan 

siswa tersebut. 

Pada kegiatan pemantauan siswa, guru BK selalu memantau siswa 

dalam kesehariannya di sekolah dan pada saat siswa mengikuti pelajaran di 

kelas. Pemantauan ini ditujukan kepada siswa guna mengetahui bagaimana 

perkembangan siswa setelah terlaksananya konseling. 

Selanjutnya, pada kegiatan tindak lanjut guru BK melakukan 

wawancara dengan siswa untuk menanyakan tentang  kesulitan belajar yang 

dialami siswa dan melihat sejauh mana perkembangan yang telah dicapai 

siswa setelah pelaksanaan konseling individual yang telah dilaksanakan. 

Apabila siswa menurut guru BK menunjukkan perkembangan yang 

baik maka siswa hanya cukup dipantau saja sedangkan siswa yang 

menunjukkan perkembangan yang tidak mengarah ke perbaikan atau tidak 
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ada perkembangannya, maka guru BK  merencanakan untuk melakukan 

pemanggilan terhadap orang tua siswa atau dengan melakukan home visit bila 

perlu. Hal ini seperti di ungkapkan oleh ibu failasufah : 

 

”Dalam tindak lanjut ini guru BK melakukan pemantauan terlebih dahulu 

dibantu oleh wali kelas dan guru matapelajaran setelah pemantauan selesai 

siswa dipanggil untuk di wawancarai mengenai kesulitan belajarnya untuk 

melihat perkembangan siswa. Apabila tidak menunjukkan perubahan ke arah 

lebih baik maka guru BK melakukan pemanggilan orang tua siswa ke sekolah 

dan melakukan home visit bila diperlukan.”
28

 

 

E. Laporan 

Setelah semua tahapan dalam proses pelaksanaan konseling individual 

dalam mengatasi kesulitan belajar telah selesai, selanjutnya yang dilakukan 

oleh guru BK adalah melaporkan hasil pelaksanaan konseling individual yang 

berkaitan dengan kesulitan belajar kepada kepala sekolah dan guru-guru yang 

bersangkutan. 

”setiap ada konseling individual yang menyangkut tentang belajar siswa, 

guru BK selalu membuat laporan dan segera di laporkan kepada kepala 

sekolah setiap satu bulan sekali atau setiap satu semester sekali. Laporan 

yang dibuat guru BK berbentuk deskripsi tentang kegiatan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa”
29

 

 

Laporan yang dibuat oleh guru BK tersusun secara baik dan jelas agar 

pihak yang melihat dan mengetahuinya dapat memahami laporan tersebut. 

Tidak hanya jumlah siswa dan identitas siswa yang mengalami kesulitan 

belajar saja yang dicantumkan dalam laporan tersebut melainkan disertai 
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 Wawancara dengan ibu Failasufah, Kamis, 17 Sebtember 2014. 
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 Wawancara dengan ibu Failasufah, Jumat, 19 September 2014. 
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laporan proses konseling, hasil dan tindakan selanjutnya yang perlu diberikan 

kepada siswa yang bersangkutan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan menganalisis hasil data 

yang terkumpul di lapangan, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Proses pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa di MAN  Yogyakarta III secara keseluruhan sudah berjalan 

secara baik dan tersusun, hal tersebut bisa dilihat dari terpenuhinya indikator 

pelaksanaan konseling individual yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

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

B. Saran-saran 

1. Bagi sekolah, hendaknya memperjelas fungsi dari bimbingan dan 

konseling kepada siswa bahwa Bimbingan dan Konseling bukan polisi 

sekolah, akan tetapi Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas untuk 

membimbing, mengarahkan mengenai segala hal yang dapat 

menumbuhkan semangat siswa. 

2. Bagi guru BK , hendaknya semaksimal mungkin dalam menjalankan dan 

meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan 

memperdalam keilmuannya tentang bimbingan dan konseling agar dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dapat terpecahkan dengan 

adanya strategi-strategi baru dari guru BK MAN Yogyakarta III. 
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3. Bagi guru mata pelajaran selaku pendidik yang bertanggung jawab dalam 

pendidikan, hendaklah lebih hati-hati dan pandai dalam memilih dan 

menggunakan metode dalam proses belajar mengajar agar mudah di 

mengerti para siswa dan ikut memantau siswa dalam belajarnya. 

4. Bagi siswa selaku peserta didik yang seharusnya belajar dengan baik, 

hendaknya  lebih  konsentrasi dalam belajar, lebih bisa menghargai guru di 

kelas ketika menerangkan, dan terus berjuang pantang menyerah untuk 

mewujudkan cita-citanya. 

 

C. Kata Penutup 

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

sedalam-dalamnya,berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta 

kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan baik lahir batin yang senanntiasa 

dicurahkan pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Selanjutnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti 

mengucapkaan terima kasih semoga menjadi amal baik di sisi Allah SWT. 

Dalam penyusunan skripsi ini menyadari masih banyak kekurangan 

dan kesalahan, sehingga peneliti menerima segala kritik dan saran yang 

membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini penyusun 

menerima dengan ikhlas dan tangan terbuka. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya almamater UIN 

Sunan Kalijaga ercinta maupun pembaca yang budiman pada umumnya. 
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Semoga Allah SWT memberkati amal perbuatan kita semua Amin ya 

rabbal’alamin. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 



PEDOMAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI 

A. Hal-hal yang mendapat perhatian dalam observasi, meliputi: 

1. Keadaan sarana dan prasarana  

a. Ruang BK 

b. Ruang konseling 

c. Fasilitas layanan 

2. Pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa. 

a. Kegiatan menerima siswa 

b. Membahas masalah siswa dengan menggunakan teknik 

c. Pengentasan masalah siswa 

d. Mengevaluasi konseling yang telah dilaksanakan  

B. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam studi dokumentasi, meliputi: 

1. Dokumentasi terkait dengan profil MAN Yogyakarta III 

2. Dokumentasi terkait dengan profil BK di MAN Yogyakarta III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Perencanaan 

a. Bagaimana cara ibu dalam mengindetifikasi siswa yang akan 

mengikuti konseling indivdual dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

b. Bagaimana cara ibu dalam mengatur waktu pertemuan untuk 

melaksanakan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

c. Bagaimana cara ibu dalam mempersiapkan tempat dam teknis 

penyelenggaraan layanan? 

d. Fasilitas apa saja yang ibu siapkan ketika akan melakukan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

e. Administrasi apa sajakah yang harus dilengkapi ketika merencanakan 

pelaksanaan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

2. Pelaksanaan 

a. Apa yang ibu lakukan ketika menerima siswa pada saat pelaksanaan 

konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

b. Bagaimana cara ibu dalam mengindentifikasi dan mengeksplorasi 

masalah siswa dalam pelakasanaan konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa? 

c. Apa teknik yang ibu gunakan pada saat membahas masalah klien? 

d. Bagaimana cara ibu dalam mendorong siswa untuk mengentaskan 

masalahnya? 

e. Bagaimana cara ibu memantapkan siswa agar komitmen terhadap 

pengentasan masalahnya? 

f. Bagaimana cara yang ibu lakukan ketika mengakiri proses konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

3. Evaluasi 

a. Bagaimana pengentasan kegiatan evaluasi yang ibu lakukan setelah 

pelaksanaan konseling individual? 



b. Bagaimana cara ibu melakukan evaluasi segera pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

c. Bagaimana kegiatan evaluasi jangka pendek pelaksanaan konseling 

individual dalam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

d. Bagaiamana kegiatan evaluasi jangka panjang pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

e. Bagaimana kegiatan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

4. Tindak lanjut 

a. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? 

5. Laporan  

a. Bagaimana laporan yang dilakuakan setelah pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa yang meliputi 

penyusunan laporan, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan 

mendokumentasikan laporan? 



DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR SISWA 

KELAS XI TAHUN AJARAN 2014-2015 

 

 

No 
NAMA KELAS 

HAMBATAN 

INTERNAL EKSTERNAL 

1 AM  IPS 3 -malas untuk belajar 

-sulit untuk berkonsentrasi 

atau fokus 

 

-kurang dukungan dari orang 

tua 

-terlalu banyak main dengan 

belajar 

2 DA IPS 4 -sulit untuk konsentrasi 

-kurang bisa membagi waktu 

-malas belajar 

-sering ngegame 

-orang tua kurang memotivasi 

3 OA  PK -malas untuk belajar 

-sulit konsentrasi 

 

-terlalu banyak tugas  

-tidak sesuai dengan gurunya 

/ kurang cocok dengan cara 

pengajarannya 

4 BN IPS 1 -malas untuk belajar  

-sering mengantuk 

 -sering diajak main waktu 

pelajaran 

-tidak nyaman dengan 

suasana kelas (rame) 

5 I R IPS 2 -sulit untuk konsentrasi 

-sering mengantuk 

-tidak paham dengan soal 

yang berbahasa inggris 

-malas belajar 

-tidak cocok dengan cara 

pengajaran guru 

6 MO PK -sulit untuk mengahafal 

rumus 

-tidak menguasai materi 

-sulit untuk konsentrasi 

-mudah lapar 

 

-suasana kelas yang kurang 

mendukung 

-tempat tinggal sudah tidak 

nyaman lagi 

 

 



Hasil wawancara dengan guru BK  

Nama informan: Failasufah. S.Ag., M.Pd.I 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana cara ibu dalam 

mengindentifikasi klien yang akan 

mengikuti konseling individual? 

Dalam melakukan identifikasi terhadap siswa 

biasanya saya melihat dari hasil belajar siswa 

berupa daftar nilai yang di dapat mulai dari 

semester I sampai semester II. Setelah itu saya 

juga mencari informasi dari guru mata pelajaran 

dan wali kelas siswa tersebut. Tidak semua siswa 

yang terdata mendapatkan konseling individual 

tapi saya menyaring kembali agar tepat sasaran 

terutama yang paling membutuhkan layanan 

konseling individual ini. Saya menggunakan 

konseling kelompok dahulu untuk menyaring 

siswa agar dapat  mengetahui siswa mana yang 

dirasa perlu mendapatkan tindak lanjut tersebut. 

Setelah melihat hasil dari  konseling kelompok 

dan melihat dari lembar hasil belajar siswa maka 

saya bisa menentukan siswa yang perlu diberikan 

konseling individual. 

2 Bagaimana cara ibu dalam mengatur 

waktu pertemuan untuk 

melaksanakan konseling individual? 

pelaksanaan konseling individual mencari waktu 

di luar pelajaran mbak soalnya kami tidak mau 

merugikan siswa. Pemanggilan dilakukan pada 

jam istirahat siswa jadi tidak mengganggu siswa 

untuk mengikuti pelajaran, ulangan ataupun 

mengerjakan tugas sekolahnya 

3 Bagaiman cara ibu dalam 

mempersiapkan tempat dan teknis 

penyelenggaraan layanan? 

konseling dilakukan di ruang BK mbak ditempat 

khusus konseling dan di buat sebaik mungkin 

untuk siswa agar nyaman dalam menyampaikan 

masalahnya 

4 Fasilitas apa saja yang ibu siapkan 

ketika akan melakukan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

Tidak ada fasilitas ksusus mbak dalam 

pelaksanaan konseling individual ini hanya ruang 

konseling, meja dan kursi. 

5 Administrasi apa saja yang harus 

dilengkapi ketika merencanakan 

pelaksanaan konseling individual 

dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

Disini saya cuman menyiapkan absensi konseling, 

data pribadi siswa dan data siswa saja. 

6 Apa yang ibu lakuakan ketika 

menerima klien pada saat 

pelaksanaan konseling individual 

dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

dalam penerimaan siswa pada saat pertama 

konseling yang saya lakukan yaitu berusaha untuk 

membangun hubungan baik dengan siswa karena 

sangat penting agar siswa mampu terbuka dengan 

masalahnya dan bisa mempercayai saya untuk 



mendengarkan apa saja yang diceritakannya. 

Dalam hal membangun hubungan baik ini saya 

tidak langsung menanyakan apa yang menjadi 

permasalahan siswa melainkan menanyakan kabar 

siswa dan keluarganya, aktifitas dirumah apa saja 

yang dilakukan, kemudian agak disinggung 

dengan topik masalah dengan menanyakan 

bagaimana nilai yang didapat selama ini. 

Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah biasanya 

yang saya lontarkan untuk pertama kali supaya 

siswa lebih dekat dengan saya dan lebih rileks 

dalam pelaksanaan konseling ini. 

7 Bagaimana cara ibu dalam 

mengindentifikasi dan 

mengeksplorasi masalah klien dalam 

pelaksanaan konseling individual 

dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa? 

identifikasi masalah siswa dapat diketahui yaitu 

siswa sulit untuk berkonsentrasi dan fokus 

mengikuti pelajaran, malasnya siswa untuk 

mengerjakan tugas sekolah, gengsi menanyakan 

pelajaran yang belum bisa dipahami siswa, dan 

kurangnya motivasi belajar siswa. 

8 Apa teknik yang ibu gunakan pada 

saat membahas masalah klien? 

Dalam masalah kesulitan belajar ini saya 

menerapkan pendekatan behavioral dan 

pendekatan rational emotive therapy untuk fokus 

dalam mengubah pola belajar anak yang salah dan 

memperbaharui dengan pola belajar anak yang 

benar. Tidak hanya pola belajar saja yang 

diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik 

melainkan tingkah laku anak dalam kesehariannya 

juga diarahkan menjadi lebih baik juga. Dalam 

pembahasan masalah ini saya juga menggunakan 

teknik konseling eklektik dimana saya dan siswa 

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan 

mencari solusi dalam penyelesaian masalah siswa. 

9 Bagaimana cara ibu dalam 

mendorong klien untuk 

mengentaskan masalah klien?  

Dalam mendorong siswa untuk mengentaskan 

masalahnya ibu hanya mengajak siswa untuk 

bersama-sama merumuskan masalahnya dan 

langsung mendiskusikan cara penyelesaian 

masalah yang diinginkan siswa. 

10 Bagaimana cara ibu memantapkan 

klien agar komitmen terhadap 

pengentasan masalahnya? 

Dengan cara melakukan perjanjian antara saya 

dengan siswa saya mencoba untuk memantapkan 

siswa dalam pengentasan masalahnya, perjanjian 

ini dimaksudkan agar siswa terpancing untuk 

segera mengerjakan rencana yang sudah 

disepakati antara siswa dan saya. 

11 Bagaimana cara yang ibu lakukan 

ketika mengakhiri proses konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa? 

Dalam proses pengakiran ini saya membuat 

perencanaan untuk melakukan tindakan 

selanjutnya yang segera bisa di lakuakan siswa 

guna mengatasi masalah yang dihadapi siswa, 



selanjutnya saya bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan dan merencanakan 

pertemuan selanjutnya apabila diperlukan. 

12 Bagaimana cara ibu melakukan 

evaluasi segera pelaksanaan 

konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa? 

Evaluasi segera yang saya lakukan pertama kali 

yaitu dengan menanyakan kepada siswa kesan-

kesan setelah mengikuti proses konseling 

individual, sehingga dapat saya ketahui apa yang 

mereka dapatkan setelah konseling dan harapan-

harapan kedepan untuk masalah yang sedang 

dihadapinya 

13 Bagaimana kegiatan evaluasi jangka 

pendek pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa? 

evaluasi jangka pendek yang pertama saya 

lakukan ya saya melihat dari home work yang 

saya berikan kepada siswa, memantau siswanya 

sendiri ketika sedang pelajaran. Setelah saya 

memantau sendiri saya mengajak guru mata 

pelajaran dan wali kelas untuk bekerja sama 

memantau siswa untuk mendapatkan informasi. 

14 Bagaimana kegiatan evaluasi 

panjang pendek pelaksanaan 

konseling individual dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa? 

evaluasi jangka panjang ini bekerja sama dengan 

guru mata pelajaran dan wali kelas untuk 

mendapatkan informasi tentang perkembangan 

siswa di kelas. Untuk mengetahui perubahan 

prestasi siswa bisa dilihat pada nilai-nilai harian, 

tugas, atau hasil mid semester dan hasil semester 

dari guru. 

15 Bagaimana kegiatan menganalisis 

hasil evaluasi pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa? 

Dalam menganalisis hasil evaluasi saya selalu 

mendeskripsikan hasil analisisnya setelah 

dianalisis segera saya melakukan tidak lanjut 

dengan menggunakan layanan konseling yang 

sesuai. 

16 bagaimana tindak lanjut dari hasil 

evaluasi pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa? 

Dalam tindak lanjut ini guru BK melakukan 

pemantauan terlebih dahulu dibantu oleh wali 

kelas dan guru matapelajaran setelah pemantauan 

selesai siswa dipanggil untuk di wawancarai 

mengenai kesulitan belajarnya untuk melihat 

perkembangan siswa. Apabila tidak menunjukkan 

perubahan ke arah lebih baik maka guru BK 

melakukan pemanggilan orang tua siswa ke 

sekolah dan melakukan home visit bila diperlukan. 

17 Bagaimana laporan yang dilakukan 

setelah pelaksanaan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa yang meliputi 

penyusunan laporan, menyampaikan 

laporan kepada pihak terkait dan 

mendokumentasikan laporan? 

setiap ada konseling individual yang menyangkut 

tentang belajar siswa, guru BK selalu membuat 

laporan dan segera di laporkan kepada kepala 

sekolah setiap satu bulan sekali atau setiap satu 

semester sekali. Laporan yang dibuat guru BK 

berbentuk deskripsi tentang kegiatan konseling 

individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

 



Hasil wawancara dengan siswa  

Nama informan : AM 

Kelas    : XI IPS 3 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

kesulitan belajar yang saya alami itu karna malas belajar 

mbak, apalagi kalau sudah di kelas sulit untuk 

berkonsentrasi atau fokus pelajaran, ditambah lagi orang 

tua saya kurang memberi dukungan untuk belajar jadi ya 

saya terlalu banyak main daripada  belajarnya. 

2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  

individual dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar? 

Setelah mendapat bimbingan dan konseling dari guru BK 

saya menjadi lebih optimis untuk bergerak maju 

memperbaiki pola belajar dan melawan kemalasan demi 

mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

Nama informan : DA 

Kelas    : XI IPS 4 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

sulit untuk konsentrasi ketika belajar atau mengikuti 

pelajaran menyebabkan saya menjadi sulit belajar mbak, 

apalagi saya kurang bisa membagi waktu karna terlalu 

padat jadwal disekolah sehingga setelah pulang sekolah 

sudah capek jadi waktunya sering terbuang sia-sia buat 

ngegame, malas banget belajar dan orang tua kurang 

memotivasi saya untuk lebih giat belajar. 

2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  individual 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

Setelah mengikuti konseling individual dengan guru BK 

saya menjadi lebih semangat belajar dan motivasi belajar 

lebih meningkat demi tercapainya cita-cita saya . 

 

Nama informan : OA 

Kelas    : XI PK 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

Kalau disuruh belajar rasanya malas banget mbak, kalau 

dikelas susah konsentrasi temen-temennya berisik jadi gak 

ada semangat buat fokus ke pelajaran, gurunya selalu 

ngasih tugas kalau cuma dikit gak masalah tapi seringnya 

banyak, yang bikin lebih gak bisa masuk pelajarannya 

kalau tidak sesuai dengan gurunya / kurang cocok dengan 

cara pengajarannya semakin gak semangat. 

2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  individual 

Setelah konseling selesai saya terdorong untuk bisa 

meningkatkan kualitas belajar saya dan lebih serius untuk 

belajar dikelas. 



dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

 

Nama informan : BN 

Kelas    : XI IPS 1 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

malas banget belajar gak ada semangat, sering mengantuk 

dikelas kalau pas diterangin sama gurunya jadinya sering 

ketinggalan mbak, temen-temen dikelas sering ngajak main 

waktu pelajaran, bikin gak  nyaman dengan suasana kelas 

yang selalu rame dan bikin gak bisa fokus ke pelajaran. 

2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  individual 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

Setelah konseling dengan guru BK di ruang BK saya 

menjadi tergugah semangatnya untuk memperbaiki pola 

belajar saya menjadi lebih baik lagi agar setiap hari saya 

masuk sekolah bisa mendapatkan hasil yang positif dan 

bisa masuk rangking sepuluh besar dikelas. 

 

Nama informan : IR 

Kelas    : XI IPS 2 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

susah untuk konsentrasi karna sering mengantuk dikelas 

mbak, saya tidak paham dengan soal yang berbahasa 

inggris jadi sedikit gak semangat untuk menengerjakan 

tugas ataupun ulangan, kalau pas dirumah malas banget 

belajar soalnya udah capek pas waktu disekolah, apalagi 

kalau tidak cocok dengan cara pengajaran guru bikin 

tambah gak semangat buat belajar dikelas. 

2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  individual 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

Setelah konseling saya menjadi semakin semangat belajar 

dengan berusaha untuk konsentrasi dan fokus sewaktu  

belajar agar prestasi belajar saya menjadi baik dan bisa 

membuat orangtua bangga dengan prestasi yang saya dapat 

nantinya apabila saya lebih fokus untuk belajar. 

 

 

Nama informan : MO 

Kelas    : XI PK 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa bentuk-bentuk 

kesulitan belajar yang 

dialami adik? 

kesulitan belajar saya itu sulit untuk mengahafal rumus jadi 

rada malas kalau pas pelajaran ada rumus-rumusnya, kalau 

pas ulangan tidak menguasai materi jadi bikin tambah 

pusing, ditambah suasana kelas yang kurang mendukung 

sering rame dan teman-teman suka pada main-main 

dikelas, tempat tinggal sudah tidak nyaman lagi buat 

belajar jadi sulit untuk konsentrasi dan saya mudah lapar 

kalau pas dikelas jadi sering ijin keluar kelas buat beli 

jajan. 



2 Bagaimana pendapat adik 

setelah mengikuti kegiatan 

layanan koseling  individual 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar? 

Setelah mendapat konseling oleh guru BK saya dapat sadar 

akan peran seorang pelajar yaitu belajar maka dari itu saya 

akan memperbaiki pola belajar saya agar prestasi belajar 

meningkat dan bisa membanggakan kedua orangtua. 

 

 

 

 



Gambar 1 

Pada Saat Konseling Individual 

 

 

Gambar 2 

Ruang Konseling Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3 

Ruang Guru BK  

 

Gambar 4 

Ruang Penerimaan Tamu  
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