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BAB II

KAJIAN  TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Layanan Konseling Individual

a. Pengertian Konseling Individual

Konseling individual merupakan layanan konseling yang

diselenggarakan oleh seorang guru pembimbing terhadap seorang

klien/siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Dalam suasana

tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan guru

pembimbing, membahas berbagai hal tentang masalah yang dihadapi

klien, atau konseling individual adalah proses belajar melalui

hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang

konselor dan seorang konseli (siswa).1

Pelayanan konseling individual adalah layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan

layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau

konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi.2

Layanan konseling perorangan sering dianggap sebagai

“jantung hatinya” pelayanan konseling. Hal ini berarti bahwa apabila

layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah klien akan

1 Ahmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, Bandung: PT.
Repika Aditama, 2009, h. 9

2Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Rineka Cipta,
Jakarta: 2008, h. 62.
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teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya

tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Atau dengan

kata lain apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-

baiknya apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan konseling itu (dalam

arti memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan, pengetahuan,

dan ketrampilan dengan berbagai teknik dan teknologinya), maka

dapat diharapkan ia akan dapat menyelenggarakan layanan-layanan

bimbingan lainnya dengan tidak mengalami banyak kesulitan. Hal itu

dapat di mengerti karena layanan konseling yang tuntas telah

mencakup sebagaian fungsi-fungsi pemahaman, pencegahan,

pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan.13

Dalam layanan konseling individual, konselor memberikan

ruang dan suasana yang memungkinkan klien membuka diri

setransparan mungkin. Dalam suasan seperti itu, ibaratnya klien

sedang berkaca. Melalui “berkaca” itu mengarahkan dan

menggerakakan klien untuk segara dan secermat mungkin melakukan

tindakan pengentasan atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada

dirinya.14

Adapun materi yang dapat diangkat melalui layanan konseling

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

Layanan ini dilaksanakan untuk seluruh masalah siswa secara

13 Prayitno dan Erman Amti, Op. Cit, h. 289.
14 Prayitno, Op. Cit, h 1-2.
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perorangan (dalam berbagai bidang bimbingan, yaitu bimbingan

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier).15

b. Tujuan layanan konseling individual

1. Tujuan Umum

Tujuan umum layanan konseling individualadalah

terentasnya masalah yang dialami klien, fungsi pengentasan sangat

dominan dalam layanan ini.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam layanan konseling individual ini

secara langsung dikaitkan langsung dengan fungsi konseling yang

secara menyeluruh :

a. Melalui layanan koseling individual, klien memahami seluk

beluk masalah yang dialami secara mendalam dan

komprehensif, serta positif dan dinamis, (fungsi pemahaman).

b. Pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi

dan sikap serta kegiatan demi terentaskannya masalah yang

dialami klien, (fungsi pengentasan).

c. Pemeliharaan dan pengembangan potensi klien dan berbagai

unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang

pemahaman dan pengentasan klien masalah klien dapat dicapai,

(fungsi pengembangan / pemeliharaan).

d. Pengembangan/ pemeliharaan potensi dan unsur- unsur positif

yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentasnnya masalah,

15Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Jakarta: Amzah, 2008,  h. 290
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serta diharapkan tercegah pula masalah- masalah baru yang

mungkin timbul,(fungsi pencegahan).

e. Apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya

hak- hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu,

layanan konseling perorangan dapat menangani sasaran yang

bersifat advokasi, (fungsi advokasi).16

c. Komponen konseling individual

Dalam layanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu

seorang konselor dan seorang klien.

a. Konselor adalah : seorang ahli dalam bidang konseling yang

memilki kewenangan dan profesional untuk melaksanakan

kegiatan layanan bimbingan konseling perorangan. Dalam layanan

konseling individual konselor menjadi aktor yang secara aktif

mengembangan proses konseling melalui dioperasionalkannya

pendekatan, teknik dan asas-asas konseling terhadap klien. Dalam

proses konseling, selain media pembicaraan verbal, konselor juga

dapat mengunakan media tulisan, gambar, media elektronik, dan

media pengembangan tingkah laku. Semua hal itu diupayakan

konselor dengan cara-cara yang cermat dan tepat, demi

terentaskannya masalah yang dialami klien.

Karakteristik Kepribadian konselor, yaitu:

1. Beriman dan bertaqwa

16Prayitno, Op. Cit, h. 4.
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2. Menyenangi manusia

3. Komunikasi yang terampil, pendengar yang baik

4. Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial- budaya

merupakan narasumber yang kompeten.

5. Fleksibel, tenang, dan sabar.

6. Menguasai keterampilan teknik, memiliki intuisi.

7. Memahami etika profesi

8. Respek, jujur, asli, menghargai, tidak menilai

9. Empati, memahami, menerima, hangat, bersahabat

10. Fasilitator, motivator.

11. Emosi stabil. Pikiran jernih, cepat dan mampu.

12. Objektif. Rasional, logis, dan konkrit

13. Konsisten dan tanggung jawab.17

b. Klien adalah : seorang individu yang sedang mengalami masalah,

atau setidak- setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia

sampaikan kepada orang lain. Klien menanggung semacam beban,

uneg-uneg, atau mengalami suatu kekurangan yang ia ingin isi,

atau ada sesuatu yang ingin dan/atau perlu dikembangkan pada

dirinya, semuanya itu agar ia mendapatkan suasana fikiran dan /

perasaan yang lebih ringan, memperoleh nilai tambah, hidup lebih

berarti, dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani hidup sehari-

hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh.

17Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Pratek, Bandung: Alfabeta,2007, h.
86-87
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d. Asas dan Etika Konseling

Etika dasar konseling dasar etika yang dikemukakan oleh

Munro, Manthei, Small, yaitu kerahasian, kesukarelaan, dan keputusan

diambil oleh klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan

konseling perorangan.18

1. Kerahasian

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup

membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun,

terutama pada sisi klien. Untuk ini asas kerahasian menjadi

tanggung jawab penuh konselor untuk melindungi. Maka apa yang

terjadi atau isi pembicaraan konselor dan klien dalam wawancara

atau konseling kerahasiaanya perlu dihargai dan dijaga.19

Sebagaimana firman Allah SWT bahwa memelihara amanah dan

menepati janji merupakan salah satu karakteristik orang beruntung.

Sebagaimana firman Allah dalam (Surat Al Mu’minun/23: 8)




Artinya:............ Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang

dipikulnya) dan janjinya.

2. Kesukarelaan dan keterbukaan

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan

konseling perorangan bersama konselor menjadi buah dari

terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian

kerahasian kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang

mengantarkan klien kearean proses layanan konseling perorangan.

18 Prayitno, Op. Cit, h. 10
19 Hallen, Op. Cit, h. 66-67
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Asas kerahasian dan kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan

klien.

3. Keputusan diambil oleh klien sendiri

Inilah asas yang secara langsung menjunjung kemandirian

klien.berkat dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis,

dan menyimpulkan sendiri, mempersepsi, merasakan dan bersikap

sendiri atas apa yang ada pada dir sendiri berikut menanggung

resiko yang mungkin ada akibat keputusan tersebut. Dalam hal ini

konselor tidak memberikan syarat apapun untuk diambilnya

keputusan oleh klien, tidak mendesak-desak atau mengarahkan

sesuatu, begitu juga tidak memberikan semacam persetujuan

ataupun konfirmasi atas sesuatu yang dikehendaki klien, meskipun

klien memintannya.

4. Asas kekinian dan kegiatan

Asas kekinian diterapkan sejak paling awa konselor

bertemu klien,dengan nuansa kekinianlah segenap proses layanan

dikembangkan, dan atas dasar kekinian pulalah kegiatan klien

dalam layanan dijalankan.

Klien dituntut untuk benar-benar aktif menjalani proses

perbantuan melalui layanan konseling perorangan, dari awal dan

selama proses layanan, sampai pada periode pasca layanan. Tanpa

keseriusan dalam aktifitas yang dimaksudkan itu dikhawatirkan

perolehan klien akan sangat terbatas, atau keseluruhan proses

layanan itu menjadi sia-sia.
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5. Asas kenormatifan dan keahlian

Segenap aspek teknis dan isi layanan konseling perorangan

adalah normatif, tidak boleh satupun yang terlepas dari kaedah-

kaedah dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat,

hukum, ilmu dan kebiasaan. Klien dan konselor terikat sepenuhna

oleh nila-nilai dan norma yang berlaku.

Sebagai ahli dalam pelayana konseling, konselor

mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan

konseling individual untuk kepentingan klien dengan menerapkan

segenap asas tersebut di atas.Keahlian konselor itu diterapkan

dalam suasana normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif

agar klien mampu mengambil keputusan sendiri.Seluruh kegiatan

ini bernuasa kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya dirahasiakan

e. Tahap-Tahap Layanan Konseling Individual

Dari beberapa jenis layanan Bimbingan dan Konseling yang

diberikan kepada peserta didik, tampaknya untuk layanan konseling

perorangan perlu mendapat perhatian lebih. Karena layanan yang satu

ini boleh dikatakan merupakan ciri khas dari layanan bimbingan dan

konseling.

Secara menyeluruh dan umum, proses layanan konseling

perorangan terentang dari kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir,

dapat dipilah dalam lima tahap, yaitu :

1) Tahap pengantaran (introduction)

2) Tahap penjajakan (investigation)
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3) Tahap penafsiran (interpretation)

4) Tahap pembinaan (intervention)

5) Tahap penilaian (inspection)

Diantara kelima tahap itu tidak ada batas yang jelas, bahkan

kelimanya cenderung sangat bertumpang tindih. Dalam keseluruhan

proses layanan konseling perorangan, konselor harus setiap hari

menyadari posisi dan peran yang sedang dilakukannya. Kegiatan

penjajakan dan penilaian jelas sekali posisinya, yaitu satu di awal

proses, sedangkan yang satu lagi di akhir proses.

Setelah konseling perorangan diawali dengan penerimaan

klien, posisi duduk dan penstrukturan, konselor langsung memasuki

tahap kedua, ketiga dan keempat.ketiga tahap ini sangat saling

bertumpang tindih. Namun demikian, betapapun tumpang tindihnya

ketiganya itu, konselor harus menyadari apakah dirinya sedang

menjajaki, menginterpretasi atau mengintervensi. Kegiatan menjajaki-

menginterpretasi-mengintervensi itu kadangkala dilaksanakan secara

“pelan-pelan” dan “halus” melalui teknik-teknik umum untuk

mengembangkan aspek-aspek kognitif dan afektif klien, kadang-

kadang tiga kegiatan pengembangan klien itu dimunculkan dalam

bentuk satu paket latihan atau pengubahan tingkah laku dengan

menggunakan teknik-teknik khusus. Dengan menggunakan teknik-

teknik umum dan teknik khusus, penerapan tahap-tahap itu sering kali

tidak sekali jadi, prosesnya maju-mundur, diulangi dan dilanjutkan,
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didalami dan ditingkatkan. Di sinilah tumpang tindih itu tidak

terhindarkan, atau bahkan justru diperlukan untuk keberhasilan yang

lebih tinggi.

Visualisasi tahap-tahap dalam konseling perorangan adalah

sebagai berikut :

Keterangan :

1. Tahap pengantaran

2. Tahap penjajakan

3. Tahap penafsiran

4. Tahap pembinaan

5. Tahap penilaian

Kurva volume proses layanan konseling perorangan

menunjukkan volume kegiatan (modus verbal dan action) yang

menyertai kelima tahap penyelenggaraan layanan konseling

perorangan.
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Setelah berlangsungnya psoses konseling, hasil layanan

konseling perorangan perlu dilaksanakan penilaian.ada tiga jenis

penilaian, yaitu :

a. Penilaian segera (laiseg), dilaksanakan pada setiap akhir sesi

layanan

b. Penilaian jangka panjang (laijapen), dilakukan setelah klienberada

pada masa pasca layanan selama satu minggu sampai satu bulan.

c. Penilaian jangka panjang (laijapan), dilaksanakan setelah beberapa

bulan.20

Fokus penilaian diarahkan kepada diperolehnya informasi dan

pemahaman baru (U-understanding), dicapainya keringanan beban

perasaan (C-comfort), dan direncanakannya kegiatan pasca konseling

perorangan alih klien dalam rangka perwujudan upaya pengentasan

masalah klien (A-action). Penilaian atas UCA dilaksanakan pada tahap

laiseg, sedangkan laijapen dan laijapang difokuskan kepada kenyataan

tentang terentaskannya masalah klien secara menyeluruh.

f. Teknik Dalam Hubungan Konseling

Hubungan antara konselor dengan klien merupakan bagian

yang menentukan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan

konseling. Tanpa hubungan yang baik, sukar dicapai keberhasilan

konseling. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an:

Allah berfirman:

20Prayitno, Op. Cit. h. 29
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Artinya : “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan
sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia
tiada mengetahui.” (Q.S. Saba: 28)

Jadi dalam hubungan konseling, sebaiknya konselor tidak

memulai perlakukan kepada kelemahan, masalah, atau kesulitan

klien.21 Akan tetapi sebaikanya dimulai dengan beberapa teknik-

teknik memulai hubungan konseling adalah:22

1. Teknik-teknik dalam memulai hubungan konseling

a. Menerima klien

Penerimaan menggambarkan menerima individu sebagaimana

adanya, ini akan membantu, memperlancar hubungan konseling

seperti : mengucapkan salam, berjabat tangan, mempersilahkan

klien duduk, menyebutkan nama klien atau menanyakan nama

klien, dan membicarakan hal-hal yang menarik yang sempat

ditangkap dari pertemuan yang singkat itu.

b. Kehangatan

Menurut L. Brammers seperti yang dikutif oleh yeni karneli,

kehangatan merupakan kondisi yang penuh persahabatan dan

penuh perhatian yang ditunjukkan dengan ekspresi non verbal

seperti senyuman, kontak mata dan berbagai ekspresi non

21Sofyan Wilis, Op. Cit, h. 39
22Veni Karneli, Teknik dan Laboratorium Konseling 1, Padang: DIP Universitas Negeri

Padang, 1999, h. 32
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verbal lainnya yang menunjukkan adanya perhatian kepada

klien

c. Keterbukaan

Keterbukaan konselor diperlukan agar klien dapat terdorong

untuk menjadi terbuka kepada konselor. Konselor dapat

menyampaikan penerimaaanya yang positif dengan

mengatakan bahwa dia menghargai kedatangan klien tepat

waktunya sesuai dengan perjanjian,atau konselor menyatakan

kegembiraannya karena dia dipercaya untuk membicarakan

masalah yang di alami klien dan sebagainya.

d. Penerimaan positif dan penghargaan

Penerimaan positif dan penghargaan akan menghasilkan

perasaan diterima dan perasaan betah pada diri klien. Untuk

melakukan ini, maka pada diri konselor haruslah ada kesediaan

untuk memandang bahwa setiap individu itu berbeda antara

satu dengan yang lain dalam bentuk dan caranya dan adanya

kesediaan untuk memandang bahwa setiap individu itu

memiliki pengalaman, usaha, pemikiran, dan perasaan masing-

masing.

e. Jarak duduk

Jarak duduk antara konselor dengan klien akan mempengaruhi

situasi dan suasana konseling. Jarak duduk yang terlalu dekat

akan memberikan kesan kurang menyenangkan, sedangkan

jaraka duduk yang terlalu jauh aka memberikan kesan kurang

akrab. Jarak duduk yang sebaiknya adalah 80 cm - 100 cm.
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Tujuannya adalah agar konselor dapat dengan mudah

menangkap isyarat-isyarat yang ditampilkan klien.

f. Sikap duduk

Sikap duduk yang diharapkan dalam wawancara konseling

adalah sedikit membungkuk ke depan, duduk tidak bersandar,

tangan diletakkan di atas paha dan kedua kaki harus kebawah.

Sikap duduk yang demikian akan memberikan kesan bahwa

konselor memiliki perhatian yang besar terhadap klien.23

g. Kontak mata

Kontak mata adalah pusat pandangan konselor yang tertuju

pada sasaran yang tepat pada klien.Pusat pandangan konselor

yang diharapkan selama melakukan konseling adalah berkisar

di sekitar daerah pas foto klien.

h. Ajakan terbuka untuk berbicara

Ajakan terbuka untuk berbicara adalah konselor

mempersiapkan klien untuk mulai menjelaskan masalah yang

ingin dibicarakannya, dengan mengajukan satu kalimat

pertanyaan atau kalimat penyataan.

i. Penstrukturan

Penstrukturan adalah penetapan batasan oleh konselor tentang

hakikat, batas-batas dan tujuan konseling pada umumnya dan

hubungan tertentu ada khususnya.Tujuannya adalah untuk

memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian,

23Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Jakarta: Grasindo, 1991, h.
332
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tujuan, sifat, asas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan

konseling.

2. Teknik penjelajahan masalah

a. Pertanyaan Terbuka (Opened Question) yaitu teknik untuk

memancing siswa agar mau berbicara mengungkapkan

perasaan, dan pemikirannya dapat digunakan teknik pertanyaan

terbuka. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak

menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya.

Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien, jika dia tidak

tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya, lebih baik

gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dapatkah.

b. Konfrontasi yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat

adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau

bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan

kepedihan, dan sebagainya. Tujuannya adalah :  (1) mendorong

klien mengadakan penelitian diri secara jujur; (2)

meningkatkan potensi klien; (3) membawa klien kepada

kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam

dirinya.

c. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada

klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil

pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbalnya.

Terdapat tiga jenis refleksi, yaitu:
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1) Refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk

dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil

pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbal klien.

2) Refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide,

pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan

terhadap perilaku verbal dan non verbal klien.

3) Refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan

pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan

terhadap perilaku verbal dan non verbal klien.

d. Suasana diam

Mempunyai berbagai makna, antara lain :

1) Penolakan atau kebingungan klien.

2) Klien atau konselor telah mencapai akhir atau suatu ide dan

semata-mata ragu menyatakan apa selanjutnya

3) Kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau

kebencian

4) Klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk

berbicara

5) Klien sedang memikirkan apa yang dikatakan

6) Klien baru menyadari kembali ekspresi emosional

sebelumnya.

e. Kontak Psikologis

Kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor

untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri klien
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sehingga terasa ada kaitan, hubungan jiwa anatara konselor

dengan klien. Wujud dari kontak psikologis adalah empati yaitu

kemampuan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan,

difikirkan, dan diinginkan oleh klien sebagaimana klien merasa,

memikirkan dan mengiinginkan sesuatu.

3. Teknik Intervensi masalah (Pembinaan)

a) Pemberian Informasi

Pemberian informasi, sama halnya dengan nasehat, jika

konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur

katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalau pun konselor

mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien

mengusahakannya.

b) Pemberian nasehat

Pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya.

Walaupun demikian, konselor tetap harus

mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasehat

atau tidak. Sebab dalam memberi nasehat tetap dijaga agar

tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap tercapai.

c) Pemberian contoh

d) Penafsiran

Penafsiran adalah memberikan penjelasan-penjelasan atau

pengertian tentang suatu keadaan. Dalam konseling

memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu klien

agar dapat memahami pasti dari kejadian-kejadian dengan
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memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenaan

dengan masalah yang dialaminya.24

e) Merumuskan tujuan

f) Teknik kursi kosong

Salah satu teknik khusus dalam konseling, teknik ini

dimaksudkan untuk melatih klien berkomunikasi dengan orang

tertentu dan arah komunikasi itu dilatihkan dengan memakai

alat Bantu sebuah kursi kosong.

g) Relaksasi  (penenangan sederhana)

Relaksasi bertujuan untuk membantu klien yang mengalami

ketegangan psikis sehingga ketegangan fisik menjadi lebih

tenang dan lebih segar.

h) Desensitisasi

Desensitisasi adalah suatu teknik untuk membantu klien

mengurangi, menurunkan atau mengumpulkan kepekaan yang

berlebihan terhadap suatu perangsang tertentu.Misalnya jijik,

takut, cemas yang berlebihan terhadap suasana, keadaan atau

benda tertentu.

i) Alih tangan

24 E.A.Munro,R.J.Manthei.J.J.Small, Penyuluhan (counseling), Jakarta: Ghalia Indonesia.
1985, h. 76
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2. Putus Sekolah ( Drop Out)

a. Pengertian Putus Sekolah (Drop Out)

Dimaksud dengan drop out adalah keluar dari sekolah sebelum

waktunya, atau sebelum lulus.25Drop out demikian ini perlu dicegah

karena menyebabkan terjadinya pemborosan biaya. Banyaknya peserta

didikyang drop out adalah indikasi rendahnya produktivitas

pendidikan.

Secara garis besar, karakteristik anak yang putus sekolah

adalah: pertama, berawal dari tidak tertib mengikuti pelajaran di

sekolah, terkesan mamahami belajar hanya sekedar kewajiban masuk

di kelas, dan mendengarkan guru berbicara tanpa dibarengi dengan

kesungguhan untuk mencerna pelajaran secara baik. Kedua, akibat

prestasi belajar yang rendah, pengaruh keluarga, atau karena pengaruh

teman sebaya, kebanyakan anak yang putus sekolah selalu ketinggalan

pelajaran dibandingkan teman-teman sekelasnya.Ketiga, kegiatan

belajar dirumah tidak tertib, dan tidak disiplin, terutama karena tidak

didukung oleh upaya pengawasan dari pihak orang tua. Keempat,

perhatian terhadap pelajaran kurang dan mulai didominasi oleh

kegiatan lain yang tidak ada hubunganya dengan pelajaran. Kelima,

kegiatan bermain dengan teman sebayanya meningkat pesat.Keenam,

25 Ali Imron, Op. Cit, h. 159-160.
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mereka yang putus sekolah ini kebanyakan berasal dari keluarga

ekonomi yang lemah, dan berasal dari keluarga yang tidak teratur.26

Penanganan drop out tentu tidak bisa dilaksanakan oleh

sekolah sendiri, melainkan haruslah terpadu dan bersama-sama dengan

lingkungan lain: keluarga dan masyarakat. Pemerintah juga perlu

mengupayakan bagaimana agar drop out ini dapat ditekan. Sebab,

kalau hanya satu lembaga saja yang berusaha menekan angka drop out,

maka tidak akan dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan.

b. Sebab- Sebab Drop Out27

Ada banyak sebab mengapa peserta didik drop out dan tidak

menyelesaikan pendidikannya.

1. Ketidakmampuan mengikuti pelajaran

Menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk

menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, mereka ini perlu

mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan peserta didik

kebanyakan.

2. Karena tidak punya biaya untuk sekolah.

Ini terutama banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan dan

kantong-kantong kemiskinan.Pada daerah demikian, jangankan

untuk biaya pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari saja peserta

didik bersama keluarga merasa tidak mencukupi. Pada hal,

haruslah disadari, bahwa semakin tinggi tingkatan dan jenjang

26Bagong Suyanto, Op. Cit, h. 343
27 Bagong Suyanto, Op. Cit, h.345
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pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta didik, semakin

banyak pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

3. Sakit parah.

Ini menyebabkan  siswa tidak sekolah sampai dengan batas

waktu yang tidak dapat ditentukan. Lantaran sudah jauh tertinggal

dengan peserta didik lainnya, maka kemudian ia lebih memilih

tidak bersekolah saja.

4. Anak-anak terpaksa bekerja.

Pada negara-negara sedang berkembang jumlah pekerja

anak sangat banyak jumlahnya.Tidak jarang, anak-anak ini juga

bekerja pada sektor formal yang terikat oleh waktu dan aturan.

Waktu yang ditetapkan oleh perusahaan tempat bekerja bisa saja

berbenturan dengan waktu ia harus masuk sekolah. Oleh karena

itu, lambat laun ia tidak dapat sekolah lagi, karena harus bekerja.

5. Membantu orang tua di ladang.

Di daerah agraris dan kantong-kantong kemiskinan, putra

laki-laki dipandang sebagai pembantu terpenting ayahnya untuk

bekerja di ladang.Untuk membantu di ladang, dibutuhkan waktu

yang relatif banyak sehingga seringkali menjadikan peserta didik

tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah.Karena itu, tidak jarang

mereka tidak dapat mengikuti lagi pelajaran yang diberikan.

Merasa tidak dapat mengikuti tersebut, kemudian peserta didik

drop out.
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6. Drop out oleh sekolah.

Hal ini terjadi karena yang bersangkutan memang sudah

tidak mungkin dapat dididik lagi.Tidak dapat dididik lagi ini, bisa

disebabkan karena memang kemampuannya rendah, atau dapat

juga karena yang bersangkutan memang tidak mau belajar.

7. Peserta didik itu sendiri yang ingin drop out dan tidak mau

sekolah.

Pada peserta didik demikian, memang tidak dapat dipaksa

untuk bersekolah, termasuk oleh orang tuanya sendiri.

8. Terkena kasus pidana

Dengan kekuatan hukum yang sudah pasti. Pidana yang

dialami oleh peserta didik untuk beberapa tahun, bisa menjadikan

yang bersangkutan akandrop out dari sekolah.

9. Sekolah dianggap tidak menarik bagi peserta didik.

Karena tidak menarik, mereka memandang lebih baik tidak

sekolah saja.

3. Pelaksanaan Layanan Konseling Individual untuk Mencegah Siswa

Putus Sekolah

Lingkungan sekolah memiliki peranan yang besar terhadap

perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran

formal, namun juga berfungsi sebagai tempat rujukan dan perlindungan

jika siswa mengalami masalah. Oleh karena itu di sekolah ditunjuk guru

pembimbing untuk menangani dan membimbing siswa dalam menghadapi
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permasalahan yang dialaminya melalui pelayanan bimbingan dan

konseling28.

Menurut Juntika Nurihsan, Bimbingan konseling memiliki ragam

pendekatan, diantaranya pendekatan krisis, pendekatan remedial,

pendekatan preventif dan pendekatan perkembangan. Berdasarkan

berbagai macam pendekatan tersebut, yang berkaitan dengan pembahasan

pada penelitian ini adalah Pendekatan preventif. Pendekatan preventif

merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi agar masalah

individu tidak sampai terjadi. Guru pembimbing memberikan beberapa

informasi serta keterampilan untuk mencegah masalah tertentu.

Pendekatan preventif tidak selalu didasari oleh teori tertentu yang khusus,

namun disesuaikan dengan kebutuhan.29

Konseling individual merupakan layanan konseling yang

diselenggarakan oleh seorang guru pembimbing terhadap seorang

klien/siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Konseling

individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi

dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli (siswa).

Dalam pelaksanaan layanan konseling individual, guru

pembimbing atau konselor sejak awalnya perlu mempersiapkan diri dan

merencanakan layanan konseling individual. Adapun langkah-langkah

yang dilakukan oleh guru pembimbing yaitu :30

28 Sunarto dan B. Agung Sunarto, Perkembangan Peserta didik, Jakarta: PT Rineka cipta,
2008, h. 239

29Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan,
Bandung: PT Refika aditama, 2009, h. 21-22

30 Prayitno, Op. Cit, h. 36-37
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1. Perencanaan

a. Mengidentifikasi klien

Guru pembimbing tidak boleh hanya  sekedar menunggu

kedatangan klien, sebaliknya guru pembimbing harus aktif

mengupayakan agar siswa-siswa yang bermasalah menjadi sadar

bahwa dirinya bermasalah, menjadi sadar bahwa masalah-masalah

itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan menjadi sadar bahwa

menreka memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-

masalah tersebut. Guru pembimbing dapat memanggil siswa untuk

mengkonsultasikan masalahnya hal itu berdasarkan hasil belajar,

hasil instrumentasi BK, hasil pengamatan, dan laporan dari pihak-

pihak tertentu.

Selain upaya diatas, guru pembimbing melakukan

kerjasama dengan pihak-pihak sekolah seperti guru mata pelajaran,

guru praktik, dan wali kelas karena ini dapat membantu guru

pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan

layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang

siswa-siswa tersebut.

b. Mengatur waktu pertemuan

c. Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan

layanan

d. Menetapkan fasilitas layanan konseling perorangan

e. Menyiapkan kelengkapan administrasi
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2. Pelaksanaan

a. Menerima klien

b. Menyelenggarakan penstrukturan

c. Membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik

umum

d. Mendorong pengentasan masalah klien dengan menerapkan teknik

teknik khusus

e. Memantapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya

f. Melakukan penilaian segera

3. Evaluasi

Melakukan evaluasi jangka pendek yang dilakukan setelah satu

minggu sampai satu bulan proses konseling.

4. Analisis Hasil Evaluasi

5.   Tindak Lanjut

6.   Laporan

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Layanan

Konseling Individual untuk Mencegah Siswa Putus Sekolah

1) Faktor pendukung

a. Latar Belakang Pendidikan

Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki

pendidikan profesi, yaitu Jurusan Bimbingan dan Konseling Strata

satu (S1), S2 maupun S3. Atau sekurang-kurangnya pernah

mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan dan konseling.
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Syarat pendidikan berkenaan dengan kelimuan yang dimiliki oleh

guru pembimbing atau konselor bahwa guru pembimbing tidak saja

harus memiliki ilmu bimbingan dan konseling, tetapi juga harus

memiliki ilmu-ilmu tentang manusia dengan berbagai macam

problematikanya, ilmu psikologi, dan lain sebagainya.

b. Pengalaman mengajar guru pembimbing

c. Kerjasama guru pembimbing dengan guru bidang studi, wali kelas,

kepala sekolah, dan orang tua siswa.

2) Faktor penghambat

a. Sarana dan prasarana yang tersedia

Ruangan konselor

Untuk keperluan kegiatan pemberian bantuan kepada

siswa yang menghadapi masalah, khususnya dalam rangka

pelaksanaan konseling individual, mutlak diperlukan ruangan

khusus dengan perlengkapan yang cukup memadai dan

menyenangkan, walaupun wujudnya sangat sederhana.

Ciri-ciri dari ruangan konselor adalah :

a) Ruang konseling itu harus menyenangkan dalam arti tidak

memberikan kesan yang sama dengan situasi kelas atau

pengadilan

b) Ruang di tata sedapat mungkin bersifat artistik, sederhana,

selalu dalam keadaan bersih dan rapi.
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c) Ruang hendaknya di tata sedemikian rupa sehingga

memungkinkan siswa dan konselor dalam keadaan santai,

tenang dan damai selama proses konseling berlamgsung.

d) Ruang hendaknya mendapat penerangan (sinar) yang cukup,

dan ventilasi yang cukup memadai.

e) Ruang hendaknya tidak terganggu oleh suasana keributan di

luar ruangan.

f) Dinding ruangan dan hiasan di dalamnya dihiasi dengan

warna yang lembut, dan sederhana tetapi tetap menarik.

b. Waktu yang terbatas

B. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teori. Hal ini digunakan agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam penafsirkan penulisan dalam penelitian ini.

Adapun Kajian ini berkenaan dengan layanan konseling individual di

SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Indikator layanan konseling individual

untuk mencegah siswa putus sekolah adalah:

1. Guru pembimbing membuat perencanaan mengkonseling siswa yang akan

terindikasi putus sekolah

2. Guru pembimbing memanggil siswa yang mengalami permasalahan

3. Guru pembimbing menerima klien dengan sangat baik

4. Guru pembimbing melakukan penstrukturan
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5. Kontak mata guru pembimbing sudah sesuai dengan ketentuan (pas fhoto

klien)

6. Jarak duduk antara guru pembimbing dan klien ( siswa) sudah sesuai

dengan ketentuan

7. Sikap duduk guru pembimbing sudah sesuai dengan ketentuan

8. Guru pembimbing memberikan dorongan minimal dalam konseling

9. Guru pembimbing menerapkan ajakan terbuka untuk berbicara kepada

klien

10. Guru pembimbing menyatakan keterbukaan atas kedatangan klien

11. Guru pembimbing terlihat menerapkan 3M

12. Guru pembimbing penuh kehangatan dalam memberikan layanan

Indikator pelaksanaan layanan konseling individual untuk mencegah

siswa putus sekolah adalah:

1. Guru pembimbing memanggil siswa yang akan terindikasi putus sekolah

untuk konseling individual.

2. Guru pembimbing melaksanakan layanan konseling individual dengan

menerapkan asas-asas yang berlaku yaitu kerahasiaan, kesukarelaan dan

kegiatan.

3. Guru pembimbing melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan layanan

konseling individual yaitu :

a. Tahap pengantaran

Termasuk di dalamnya menerima klien, kehangatan,

keterbukaan, penerimaan positif dan penghargaan,jarak duduk, sikap
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duduk, kontak mata, ajakan terbuka untuk berbicara, dan

penstrukturan.

b. Tahap penjajakan

Termasuk di dalamnya pertanyaan terbuka, konfrontasi,

refleksi, suasana diam, dan kontak psikologis.

c. Tahap penafsiran.

d. Tahap pembinaan.

Termasuk di dalamnya pemberian contoh, pemberian informasi,

pemberian nasehat, kursi kosong, relaksasi, desensitisasi, alih tangan.

e. Tahap penilaian

Termasuk di dalamnya penilaian segera (laiseg), penilaian jangka

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

Indikator faktor yang mempengaruhi strategi guru pembimbing

dalam memberikan layanan konseling individual untuk mencegah siswa

putus sekolah adalah:

1. Faktor pendukung

a. Latar belakang pendidikan guru pembimbing.

b. Pengalaman mengajar guru pembimbing.

c. Kerjasama guru pembimbing dengan semua pihak, seperti: guru

bidang studi, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua siswa.

2. Faktor penghambat

a. Sarana dan prasarana yang tersedia.

b. waktu yang terbatas.
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Pelaksanaan layanan konseling individual di atas akan dapat

terlaksana dengan baik apabila guru pembimbing bisa menjalin kerja sama

dengan semua pihak, guru orang tua dan instansi yang terkait.

C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh

orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Rozi Riza Julianti pada tahun 2009 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang judulnya yaitu “Strategi Guru

Pembimbing Dalam Memberikan Layanan Konseling Individual Terhadap

Siswa yang Mengalami Kesulitan belajar di SMPN 21 Pekanbaru”.

Strategi guru pembimbing mengetahui siapa siswa yang mengalami

kesulitan belajar dari hasil observasi dengan persentase jawab “ya”

(41,90%) dan jawaban “Tidak” (58,10%). Maka dapat simpulkan

strateginya kurang baik.

2. Lilis Ramaini pada tahun 2012Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan

Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang judulnya yaitu “Efektivitas

Layanan Konseling Individual Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas XI di

SMAN 12 Pekanbaru”. Efektifitas layanan konseling individual mengatasi
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kenakalan siswa di SMAN 12Pekanbaru ini dikategorikan “sangat baik”.

Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dapat pada rekapitulasi angka dengan

hasil persentase 88%.

Namun berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan tersebut peneliti

lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Layanan Konseling Individual untuk

Mencegah Siswa Putus Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 1 Pekanbaru.


