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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan multiyears tahun kedua yang 
bertujuan untuk : 1) memvalidasi draft modul keterampilan konseling dan 2) membuat Video 
Compact Disc keterampilan konseling yang berisi mengenai contoh penerapan keterampilan 
konseling dalam praktek layanan konseling. Validasi modul keterampilan konseling ini 
dilakulan dengan serangkaian proses uji ahli, uji keterbacaan, uji coba lapangan permulaan, 
uji coba lapangan utama dan uji coba lapangan operasional. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
pembuatan VCD. Uji keterbacaan melibatkan 36 orang subjek. Jumlah subjek penelitian pada 
uji coba lapangan permulaan, lapangan utama dan lapangan operasional, masing-masing 
adalah 3 orang, 9 orang dan 30 orang. Teknik pengambilan sampelnya adalah proporsional 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tes, angket dan daftar 
amatan. Adapun instrumennya adalah tes pemahaman, tes keterbacaan, angket penilaian 
modul dan daftar amatan keterampilan konseling. Data dianalisis dengan cara deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil uji ahli, modul keterampilan konseling merupakan 
modul yang layak digunakan sebagai media pembelajaran keterampilan konseling bagi guru 
BK. Rerata skor penilaian sebesar 3,38. Hasil uji coba lapangan permulaan, lapangan utama 
dan lapangan operasional, masing-masing mencapai skor rerata penilaian 3,11 dan  3,17, serta 
3,46. Hasil penilaian itu menunjukkan bahwa setelah dikonversikan dalam skala 4, skor ini 
masuk dalam kriteria sangat menarik / sangat jelas / sangat mudah dipahami.  Hasil uji 
keterbacaan menunjukkan bahwa modul keterampilan konseling dapat digunakan dalam 
kategori instruksional. Hasil tes pemahaman menunjukkan kenaikan skor, yang berarti ada 
peningkatan pemahaman. Sementara dari hasil daftar pengamatan, penguasaan keterampilan 
konseling dalam kategori baik. 

 
 

Kata kunci : modul, validasi, keterampilan konseling 
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PENDAHULUAN 

Konsep dasar konseling adalah mengerti atau memahami setiap individu yang berbeda 

dengan pandangan yang berbeda pula. Peranan sebagai guru Bimbingan dan Konseling yang 

biasa disebut sebagai guru BK telah menjadi bagian dari kehidupan di sekolah bagi 

masyarakat modern. Dalam profesionalitas guru BK, selain adanya latar belakang pendidikan 

yang mendukung, ada beberapa syarat penting yang hendaknya juga dipenuhi. Syarat tersebut 

yaitu karakteristik guru BK, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan konseling dan 

penguasaan keterampilan konseling. Saat ini keterampilan konseling telah menjadi fokus 

pengembangan guru BK di sekolah. Hal ini mengingat, layanan konseling menjadi ciri khas 

bagi profesi guru BK. Selain itu, keberhasilan layanan konseling menjadi tolok ukur kinerja 

guru BK.  

Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua, di mana pada penelitian ini yang 

dijadikan subyek penelitian adalah guru-guru BK di SMP/SMU dan yang sederajat. 

Mengingat masing-masing subjek memiliki siswa yang termasuk kategori remaja dan 

pentingnya peranan guru dalam mengarahkan dan membimbing aktualisasi siswa tersebut, 

menjadikan guru BK seyogyanya memahami proses konseling yang sesuai dengan tahapan 

perkembangan remaja. Seperti diketahui bahwa masa remaja sering dianggap sebagai masa 

yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Dalam proses pencarian jati diri/masa badai, 

remaja rentan terhadap perilaku patologis atau perilaku menyimpang (Santrock, 2003)   

Pada penelitian tahun pertama menghasilkan produk berupa draft modul keterampilan 

konseling. Adapun pengembangannya  berdasarkan beberapa referensi yang kemudian 

direkap menjadi bahan acuan. Beberapa keterampilan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Namun berdasarkan hasil need assesment, maka dihasilkan draft modul keterampilan 

konseling yang terdiri dari 11 keterampilan konseling seperti keterampilan attending,  

mendengarkan, bertanya, empati, klarifikasi, pemfokusan, memberikan dukungan dan 
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pengukuhan, memberikan dorongan, membuka diri, pemecahan masalah dan menutup. Modul 

ini masih berupa draft, sehingga masih perlu dilakukan validasi modul, baik dari sisi isi 

materi maupun dari sisi media.  

Tabel 1.  Keterampilan Konseling 

No Keterampilan 
Konseling 

Pengertian 

1. Attending a. Memberikan perhatian pada komunikasi verbal  dan non verbal klien 
melalui kontak mata, postur, bahasa tubuh, dan mendengarkan 

b. Mendorong klien untuk berbicara 
c. Menerima klien apa adanya 

2. Bertanya a. Bertanya secara efektif dengan klien untuk memulai percakapan, 
memperdalam penekanan-poin penting, mengecek persepsi, dan 
memperjelas informasi 

b. Menggali lebih dalam untuk isu atau jawaban yang diberikan subyek 
3. Klarifikasi Mengajak klien untuk memperjelas informasi yang masih samar-samar 
4. Mengarahkan  Mengarahkan klien ke arah atau instruksi tertentu 
5. Refleksi  a. Merefleksikan ide-ide penting  

b. Merefleksikan perasaan sebagai penegas atau respon klien 
6. Empati Merasakan seperti apa yang dirasakan klien dari perspektifnya (biasanya 

digunakan melalui refleksi, paraprase, dan kesimpulan) 
7. Parafrase a. Menyatakan arti yang diucapkan dan dirasakan klien dengan kata-kata lain 

b. Menafsirkan apa yang diucapkan, dirasakan, direspon, atau dilakukan klien 
8. Mendengarkan Untuk mendengarkan respon verbal klien termasuk ceritanya tentang peristiwa, 

isu-isu dan masalah 
9. Pemfokusan a. Membantu klien untuk menfokuskan pada isu atau masalah klien, hubungan 

antar pernyataan, perasaan, dan kemungkinan penyelesaian 
b. Tidak memperhatikan perilaku dan respon yang lain dari klien yang tidak 

relevan atau berhubungan dengan proses konseling (pengabaian) 
10. Konfrontasi a. Memperlihatkan klien untuk menghadapi dari ketidakberfungsian dan pola 

perilaku dan gaya hidup yang tidak produktif dari sesi konseling  
(memberikan umpan balik) 

b. Memperlihatkan kepada klien dengan menanyakan ketidakkonsistenan 
jawaban dari klien tentang perasaan dan perilakunya 

11. Reframing Menawarkan pada klien alternatif persepsi atau konsep dari masalah atau isu 
klien 

12. Memberi feedback Memberikan klien umpan balik yang spesifik dalam hal sikap, perilaku, 
perasaan, dan isu-isu yang relevan 

13. Interprestasi Memberikan interpretasi tentang peristiwa kehidupannya, sehingga ia dapat 
memfokuskan masalah-masalahnya dalam cara yang lebih baru dan lebih 
mendalam 

14. Memberikan 
dukungan dan 
pengukuhan 

Memberikan dukungan emosi dan psikologis kepada klien dengan menggunakan 
keterampilan attending, kontak fisik, mendengarkan, menenangkan, dan 
memberikan sugesti 

15. Membuka diri  Memberikan informasi yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, pengalaman 
konselor saat ini selama sesi konseling atau aspek pengalaman kehidupan 
konselor sendiri yang penting 

16. Memberikan 
dorongan pada klien  

Mendorong klien untuk melanjutkan untuk menyampaikan informasi tertentu 
atau respon-respon lain  

17. Pemecahan Masalah Mengajarkan klien proses pemecahan masalah yang efektif dengan 
menggunakan beragam keterampilan kecil seperti memberikan nasehat, 
mengarahkan, menjelaskan, memberikan informasi, dan memberikan sugesti 

18. Meringkas/ 
merangkum 

Menarik tema-tema yang bersamaan dari wilayah yang berbeda; isi, perasaan, 
pemikiran, proses dan lain-lain 

19. Menutup Menyimpulkan dan mengakhiri sesi konseling  
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Selain itu, pada penelitian pada tahun II perlu dilakukan pembuatan video compact 

disk (VCD) yang berisi mengenai contoh-contoh penggunaan keterampilan konseling yang 

terdapat pada isi modul. Pembuatan VCD ini juga merupakan realisasi dari hasil need 

assesment di mana guru mengharapkan media pembelajaran yang berisi contoh-contoh 

keterampilan konseling. VCD tersebut diharapkan dapat mempermudah pemahaman 

mengenai keterampilan konseling dalam praktek layanan konseling. Dalam penggunaannya, 

CD juga akan didampingi dengan panduan praktis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1) 

memvalidasi modul keterampilan konseling, dan 2) melakukan pembuatan VCD keterampilan 

konseling yang berisi mengenai contoh penerapan keterampilan konseling dalam praktek 

layanan konseling. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan konseling. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian multiyears, di mana penelitian ini sudah berada 

pada tahun kedua. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R & D). 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa modul keterampilan konseling dan VCD 

yang berisi contoh penerapan keterampilan konseling dalam praktek konseling. Model 

pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada rancangan model Borg and Gall (1983). 

Adapun langkah-langkah penelitian tahun kedua dapat digambarkan pada  skema 1. Skema 

Rancangan Penelitian Tahun Kedua. 

Berdasarkan draft modul keterampilan konseling yang telah dihasilkan pada tahun 

pertama, dilakukan uji coba validasi modul. Dalam melakukan validasi modul ini ada 

beberapa kegiatan penelitian, yaitu; 
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1. Uji ahli, baik dari sisi isi materi maupun sisi media. Oleh karena itu, uji ahli untuk modul 

keterampilan konseling melibatkan 2 orang ahli, yaitu ahli Bimbingan dan Konseling dan 

ahli media. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Skema 1. Skema Rancangan Penelitian Tahun Kedua 
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2.  Uji lapangan pengguna, yang terdiri dari lapangan permulaan, utama dan operasional 

3. Revisi modul keterampilan konseling, dengan mempertimbangkan masukan-masukan 

dari ahli konseling, ahli media, hasil uji keterbacaan dan para pengguna. 

4. Uji keterbacaan dengan  menggunakan teknik cloze. Uji keterbacaan ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman pengguna terhadap modul keterampilan konseling. 

5. Penyusunan VCD keterampilan konseling. Dalam penyusunan VCD ini diawali dengan 

seleksi model konselor dan konseli untuk kepentingan pengambilan gambar, proses 

pengambilan gambar, editing dan finalisasi. 

Pada  ketiga tahap uji pengguna yaitu tahap uji coba lapangan permulaan, uji coba 

lapangan utama dan uji coba lapangan operasional, masing-masing subjek berjumlah 3 orang, 

9 orang dan 30 orang. Jumlah subjek penelitian pada uji keterbacaan adalah 36 orang. Pada 

tahap uji lapangan operasional (dengan jumlah subjek 30 orang), selain dilakukan validasi 

modul, juga dilakukan pengetesan pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling. 

Variabel penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pemahaman dan 

penguasaan subjek terhadap materi modul keterampilan konseling. Pemahaman keterampilan 

konseling merupakan kemampuan seseorang menangkap sebuah konsep keterampilan 

konseling secara teoritis. Pemahaman ini dapat dilihat dari skor tes pemahaman keterampilan 

konseling. Penguasaan keterampilan konseling merupakan kemampuan seseorang 

menerapkan keterampilan konseling secara aplikatif. Penguasaan keterampilan konseling 

dapat dilihat dari hasil observasi mengenai beberapa bahan amatan yang terkait dengan 

masing-masing keterampilan. Penilaian terhadap seberapa jauh penguasaan ini dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu baik, sedang dan buruk.  

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen tes pemahaman, tes 

keterbacaan (readibility),  angket penilaian modul dan instrumen pengamatan penguasaan 

keterampilan konseling. Berdasarkan angket penilaian modul dapat diketahui mengenai 
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penilaian subjek terhadap modul keterampilan konseling sebagai media pembelajaran. 

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 9 aspek modul yang terdiri : 1) tampilan modul, 2) 

desain cover, 3) tata letak (lay out), 4) tampilan huruf, 5) penggunaan ilustrasi gambar, 6) 

kemudahan memahami cara penggunaan modul, 7) kemudahan memahami isi materi modul, 

8) nilai kemanfaatan modul, dan 9) perasaan saat mempelajari modul.  

Instrumen keterbacaan memberikan data berupa seberapa besar kemudahan subjek 

dalam memahami  materi modul, yang berkaitan dengan penggunaan bahasa atau kalimat 

yang digunakan dalam modul. Kajian teoritis yang digunakan dalam uji keterbacaan ini 

mengacu pada teknik cloze. Teknik cloze merupakan teknik menghilangkan kata-kata secara 

sistematis dari sebuah wacana atau bacaan. Pembaca diharapkan dapat menggantikan kata-

kata yang dihilangkan tersebut. 

Berdasarkan  tes pemahaman dapat diketahui seberapa besar pemahaman subjek 

mengenai beberapa keterampilan konseling yang ada dalam modul. Tes pemahaman disusun 

berupa soal-soal mengenai keterampilan konseling yang terdiri dari 38 soal. Tujuan tes ini 

adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman subjek mengenai keterampilan konseling.  

Penguasaan keterampilan konseling dapat diketahui dari hasil observasi yang 

menggunakan instrumen pengamatan penguasaan keterampilan konseling. Dalam hal ini, 

pengamatan terhadap penguasaan keterampilan konseling difokuskan pada 11 keterampilan 

yang merupakan materi modul.  

Langkah berikutnya adalah pembuatan VCD. Dalam penyusunan VCD ini diawali 

dengan penentuan 3 calon model konselor yang sebelumnya dilakukan seleksi dari 30 subjek 

yang terlibat dalam uji pengguna lapangan operasional.  Selanjutnya 3 model konselor 

dilibatkan dalam proses pengambilan gambar (shooting). Untuk mendapatkan gambar yang 

terbaik, dilakukan masing-masing model sebanyak 3 kali. Langkah berikutnya, proses editing 

dan finalisasi. 
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HASIL   DAN  PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil need assesment, ditemukan perlunya upaya peningkatan 

pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling. Salah satunya dengan penyediaan 

sumber belajar yang berupa modul. Oleh karena itu, maka pada penelitian tahun pertama 

menghasilkan draft modul keterampilan konseling. Draft modul keterampilan konseling 

sebagai produk pada penelitian tahun I  terdiri dari 11 keterampilan konseling seperti 

keterampilan attending,  mendengarkan, bertanya, empati, klarifikasi, pemfokusan, 

memberikan dukungan dan pengukuhan, memberikan dorongan, membuka diri, pemecahan 

masalah dan menutup.  Pada penelitian tahun kedua, dilakukan serangkaian validasi modul 

dan pembuatan VCD. VCD ini merupakan upaya untuk memenuhi harapan subjek untuk 

mendapatkan contoh-contoh penerapan keterampilan konseling dalam praktek konseling. 

Dalam rangka validasi modul keterampilan konseling  ini maka beberapa langkah yang 

dilakukan adalah uji ahli dan uji coba pengguna.  

Uji ahli dilakukan  oleh ahli konseling dan ahli media pembelajaran. Berdasarkan hasil 

uji ahli, ada beberapa masukan dari ahli konseling adalah : 1) mempertimbangkan 

keterampilan mendengarkan sebagai keterampilan tersendiri,  2) esensi keterampilan 

attending : verbal, nonverbal atau verbal dan nonverbal,  3) mencermati kembali evaluasi 

pemahaman karena banyak soal-soal pemahaman yang kurang sesuai, dan 4) format evaluasi 

penguasaan perlu ada perbaikan. Beberapa masukan tersebut kemudian didiskusikan antara 

ahli konseling dan  tim peneliti untuk mendapatkan hasil akhir. Adapun beberapa perbaikan 

yang dilakukan adalah : 1) tetap menggunakan keterampilan mendengarkan sebagai 

keterampilan tersendiri. Dasar pemikirannya karena memang ada beberapa konsep yang 

berbeda mengenai keterampilan mendengarkan. Sebenarnya keterampilan mendengarkan 

merupakan dasar dari keterampilan yang lain. Dengan keterampilan mendengarkan yang baik, 

keterampilan yang lain dapat ditampilkan dengan efektif. Oleh karena itu dalam modul ini 
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tetap memfokuskan keterampilan mendengarkan, 2) keterampilan attending ditekankan baik 

pada keterampilan verbal maupun nonverbal dengan penekanan pada keterampilan nonverbal. 

Hal ini karena memang yang menonjol pada keterampilan attending adalah penampilan fisik 

konselor, akan tetapi bahasa verbal tetap tidak bisa ditinggalkan meskipun sangat kecil 

prosentasenya, 3) memperbaiki soal-soal evaluasi pemahaman dan format evaluasi 

penguasaan keterampilan konseling.  

Ahli media banyak memberikan penilaian dan masukan pada  tampilan modul 

keterampilan konseling sebagai media pembelajaran. Penilaian dan masukan tersebut 

bermanfaat untuk perbaikan modul keterampilan konseling agar modul tersebut dapat 

berfungsi secara maksimal. Dari hasil data menunjukkan skor rerata sebesar 3,38. Hasil dari 

uji ahli media adalah adanya berupa penilaian dari aspek tampilan modul dengan skor rerata 

sebesar 3,38. Setelah dikonversikan dalam skala 4, skor ini masuk dalam kriteria sangat 

menarik / sangat jelas / sangat relevan / sangat mudah dipahami / sangat bermanfaat. 

Berdasarkan skor tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul keterampilan konseling layak 

digunakan sebagai media belajar keterampilan konseling.  

Selain itu, ada beberapa masukan dari ahli media pada setiap aspek tampilan modul. 

Masukan tersebut seperti penambahan komponen pendahuluan, peletakan ilustrasi dan 

proporsinya, perlu ada pemusatan perhatian seperti menggunakan kotak atau di blok,  

tampilan huruf terkait dengan sistematika penulisan, dan cover bagian belakang sebaiknya 

berisi biografi penulis. Semua masukan tersebut diolah dan perbaikan-perbaikan dilakukan 

dengan mengacu pada masukan tersebut. Beberapa perbaikan modul antara lain : 1) 

penambahan komponen pendahuluan sebelum masuk ke halaman materi, 2) ukuran ilustrasi 

diperkecil, 3) penggunaan kotak atau blok pada bagian-bagian yang dianggap penting, 4) 

perubahan tampilan huruf, 5) lay out cover belakang berisi biografi singkat 3 penulis. 



10 
 

Disampaikan dalam Seminar Nasiional Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh 
DP2M, Direktorak Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiknas tanggal 21-22 Juni 2011 
 

Selanjutnya uji coba pengguna lapangan permulaan yang melibatkan 3 orang subjek  

menunjukkan hasil penilaian dengan rerata skor 3,11. Uji coba pengguna lapangan utama 

yang melibatkan 9 orang menghasilkan penilaian dengan rerata skor 3,17, sementara hasil uji 

coba pengguna lapangan operasional menghasilkan rerata skor 3,46 dari 30 orang subjek. 

Setelah dikonversikan dalam skala 4, semua skor tersebut masuk dalam kriteria sangat 

menarik / sangat jelas / sangat relevan / sangat mudah dipahami / sangat bermanfaat. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka secara kuantitatif menunjukkan bahwa modul 

keterampilan konseling dapat diterima oleh subjek pengguna. Untuk kepentingan tampilan 

modul, beberapa masukan-masukan dari subjek terkait 8 aspek tampilan dilakukan perbaikan-

perbaikan. 

Uji keterbacaan dikenakan pada 36 subjek yang terdiri dari 21 guru BK dan 15 

sarjanan BK. Berdasarkan teknik cloze, yang dijadikan acuan teoritis penilaian uji 

keterbacaan, modul keterampilan konseling termasuk dalam kategori sedang atau 

instruksional  dengan rata-rata 45,9%. Kategori ini berarti wacana pada modul tersebut dapat 

dipahami dengan adanya instruksi atau petunjuk untuk melakukan sesuatu bagi para 

pengguna.  Namun, bila dicermati pada setiap keterampilan, ada tiga wacana bacaan yang di 

bawah standar kategori sedang, yaitu pada wacana keterampilan klarifikasi (32,4%) , 

membuka diri (40,2%), serta keterampilan pemecahan masalah (37,4%). Data tersebut secara 

rnci dapat dilihat pada tabel 2. Hal ini disebabkan karena dari ketiga keterampilan, 

keterampilan pemecahan masalah  merupakan keterampilan yang memang sulit dilakukan 

karena melibatkan beberapa proses tahapan. Tahap-tahap yang harus dikuasai adalah 

mendefinisikan masalah, menganalisis masalah, menentukan tujuan, menentukan 

kemungkinan solusi, menganalisis solusi dan diakhiri dengan menentukan solusi. Sementara 

keterampilan membuka diri dan klarifikasi merupakan keterampilan yang jarang diajarkan 
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ketika mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, instruksi dan petunjuk 

dalam penggunaan modul masih diperlukan dalam memahami keterampilan ini.  

 

Tabel 2. Hasil Uji Keterbacaan. 

No KETERAMPILAN 
KONSELING 

Sarjana 
BK 

 
Guru BK 

 
Total 

B SOAL B SOAL B SOAL % 
1 Attending 674 3276 932 3276 1606 3276 49 
2 Mendengarkan 608 2916 889 2916 1497 2916 51,3 

 3 Bertanya 304 1188 376 1188 680 1188 57,2 
4 Empati 578 3168 799 3168 1377 3168 43,5 
5 Pemusatan 275 1512 408 1512 683 1512 45,2 
6 Klarifikasi 334 2340 423 2340 757 2340 32,4 
7 Membuka Diri 139 756 165 756 304 756 40,2 
8 Memberi Dukungan 428 2232 578 2232 1006 2232 45,1 
9 Memberi Dorongan 326 1440 393 1440 719 1440 49,9 
10 Pemecahan Masalah 405 2484 525 2484 930 2484 37,4 
11 Menutup Percakapan 111 432 121 432 232 432 53,7 

 Mean  45,9% 

 

Meskipun demikian, berdasarkan hasil tes pemahaman pada tabel 3 menunjukkan 

bahwa modul ini dapat meningkatkan pemahaman para pengguna. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil pretest dan posttest pada tes pemahaman yang dikenakan pada uji pengguna lapangan 

operasional mengalami kenaikan skor. Pemahaman ini didukung dengan adanya data subjek 

pada tabel 4 yang berpendidikan S1 dan S2.  Pendidikan yang dimiliki akan banyak 

memberikan kontribusi dalam memahami beberapa keterampilan yang masih dalam tataran 

 

Tabel 3. Hasil Tes Pemahaman Pretest dan Posttest 
 

No Kategori Jumlah S dalam % 
Pretest Posttest 

1 Sangat Baik sekali 0.00 0.00 
2 Baik 6.67 23.33 
3 Cukup 40.00 56.67 
4 Kurang 40.00 16.67 
5 Buruk 13.33 3.33 

  100.00 100.00 
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konseptual. Selain itu, pengalaman kerja yang mayoritas antara 0-5 tahun (50%) justru sangat 

membantu pemahaman mereka. Hal ini karena paling tidak mereka baru saja lulus S1 

sehingga masih banyak konsep-konsep keterampilan konseling yang masih terekam dalam 

ingatan.  

 

Tabel 4.  Deskripsi Data Subjek Tes Pemahaman dan Penguasaan Keterampilan Konseling 
 

 

Instrumen observasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penguasaan 

keterampilan konseling. Hasil data penguasaan keterampilan konseling dikelompokkan 

menjadi tiga kategori, yaitu baik, sedang, dan buruk. Kategori baik diberikan kepada subyek 

dengan rentang skor sebesar 2,6 – 3,00, kategori sedang berkisar antara 2,00 – 2,50, serta 

kategori rendah pada rentang skor 1-1,9.  Data mengenai penguasaan berbagai keterampilan 

konseling disajikan tabel 2. Dari hasil praktek proses konseling dengan menggunakan 11 

keterampilan konseling konseling dapat disimpulkan bahwa penguasaan keterampilan 

konseling khalayak sasaran termasuk kategori baik (rata-rata 2,79) dengan beragam rentang 

No Jenis Data Pengelompokan 
Data 

Jumlah Prosentase 

1. Usia 0 - 5 Tahun 15 50.00 
  6 - 10 Tahun 2 6.67 
  11 - 15 Tahun 7 23.33 
  16 - 20 Tahun 3 10.00 
  21 - 25 Tahun 1 3.33 
  26 - 30 Tahun 1 3.33 
  30 Tahun <  1 3.33 
2. Jenis kelamin Laki-laki 11 36.67 
  Perempuan 19 63.33 
3. Lama bekerja 0 - 5 Tahun 15 50.00 
  6 - 10 Tahun 2 6.67 
  11 - 15 Tahun 7 23.33 
  16 - 20 Tahun 3 10.00 
  21 - 25 Tahun 1 3.33 
  26 - 30 Tahun 1 3.33 
  30 Tahun <  1 3.33 
4. Tingkat pendidikan D3 0 0.00 
  S1 27 90.00 
  S2 3 10.00 
5. Latar belakang pendidikan BK 25 83.33 
  Non BK 5 16.67 
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skor. Hal itu dapat disimpulkan bahwa penguasaan keterampilan konseling dengan 

menggunakan modul ini tergolong baik. Skor-skor ini di rekapitulasi berdasarkan hasil 

penilaian teman sejawat.  

 

Tabel 2. Analisis Praktek Penguasaan Keterampilan Konseling 
   

NO KETERAMPILAN RERATA KATEGORISASI 
1 Attending 2,92 BAIK 
2 Mendengarkan 2,68 BAIK 
3 Bertanya 2,76 BAIK 
4 Empati 2,94 BAIK 
5 Pemusatan 2,94 BAIK 
6 Klarifikasi 2,60 BAIK 
7 Membuka Diri 2,92 BAIK 
8 Memberi Dukungan 2,58 BAIK 
9 Memberi Dorongan 2,67 BAIK 
10 Pemecahan Masalah 2,83 BAIK 
11 Menutup Percakapan 2,87 BAIK 

 RATA – RATA 2,79 BAIK 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Modul 

keterampilan konseling yang dihasilkan dalam penelitian ini dinyatakan sudah valid dan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran keterampilan konseling bagi guru BK 2) Video 

Compact Disc keterampilan konseling telah dibuat yang berisi mengenai contoh penggunaan 

keterampilan konseling dalam praktek layanan konseling dapat melengkapi modul 

keterampilan konseling, dan 3) Modul keterampilan konseling dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling bagi guru BK secara 

instruksional. 

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain : 1)  Modul keterampilan konseling yang 

sudah dinyatakan layak sebagai media belajar keterampilan konseling ini sebaiknya dapat 
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digunakan untuk menjadi bahan belajar alternatif dalam mempelajari keterampilan konseling, 

2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan konseling 

penggunaan modul keterampilan konseling, sebaiknya mengikuti langkah-langkah 

penggunaan modul , 3) Dalam aplikasinya, penggunaan modul keterampilan konseling ini 

perlu melengkapinya dengan VCD keterampilan konseling. 4) Perlu ada sosialisasi modul 

keterampilan konseling kepada para guru BK, agar modul keterampilan konseling menjadi 

lebih bermanfaat secara praktis 
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