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BAB II

KAJIAN TEORI

D. Konsep Teoritis

1. Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari

“Guidance” berasal dari kata kerja “ to guide” yang menpunyai arti

menunjukkan, membimbing, ataupun membantu. Sesuai dengan

istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu

bantuan atau tuntutan.10 Namun meskipun demikian, tidak berarti

semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Bantuan dalam

pengertian bimbingan menurut terminologi bimbingan dan konseling

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dikemukakan di

bawah ini.

Guidance is a process of helping individual through their own

effort to discoverand develop their potentialities both for personal

happiness and social usefulness.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui

usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan

kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan

kemanfaatan sosial.11

10 Hallen A, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers,2002, h.3
11Ibid., h.3
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Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor)

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut

klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.12

Rogers mengemukakan pengertian konseling sebagai berikut :

“ Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan

individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan

tingkah lakunya”13

Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh

seseorang pembimbing kepada orang lain ( klien) dengan harapan klien

tersebut dapat memecahkan masalahnya dan dapat memahami dirinya

dan mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya

sehingga mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga,

sekolah dan masyarakat.

b. Tujuan Binbingan dan Konseling

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa

bimbingan dan konseling menempati bidang dan pelayanan pribadi

dalam keseluruhan proses dan kegiatan pendidikan.

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar

peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Dalam

hubungan ini pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada

12 Prayitno dan Erman Amti,Op.Cit.,h.105
13 Hallen A, Op.Cit.,h.10
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siswa dalam rangka upaya agar siswa dapat menemukan pribadi,

mengenali lingkungan dan merencanakan masa depan.

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar

peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta

menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan

diri lebih lanjut.14

Sejalan dengan perkembangannya konsepsi bimbingan dan

konseling maka tujuan bimbingan dan konselingpun mengalami

perubahan dari yang sederhana sampai ke yang lebih konprehensif

yaitu:

1) Menurut Hamrin & Cliford, ialah untuk membantu individu

membuat pilihan penyesuaian-penyesuaian interpretasi

dalam hubungannya dengan situasi-situasi tertentu

2) Bradshow untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan

3) Tiedeman untuk membantu menjadi insan yang berguna

tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang

berguna saja dengan proses

Dengan proses konseling dapat:

1) Mendapat dukungan selagi klien mendapatkan segenap

kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi.

14 Ibid.,h.57
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2) Memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang

berbagai alternative, pandangan dan pemahaman-

pemahaman, serta keterampilan-keterampilan baru

3) Menghadapi ketakutan-ketakutan sendiri; mencapai

kemampuan untuk mengambil keputusan dan keberanian

untuk melaksanakan kemampuan untuk mengambil resiko

yang mungkin ada dalam proses mencapai tujuan-tujuan

yang dikehendaki

Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk

membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai

dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti

kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), barbagai latar belakang yang

ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status social ekonomi)

serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu

untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki

berbagai wawasan, pendangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan

ketermpilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan

lingkungannya. Insan seperti itu adalah insan yang mandiri yang

memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya

secara tepat dan objektif, menerima diri sendiri dan lingkungan secara

positif dan dinamis, maupun mengambil keputusan secara tepat dan

bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang
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diambilnya itu, serta akhirnya mampu mewujudkan diri sendiri secara

optimal.

Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan

penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dari

permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai

dengan konpleksitas permasalahannya itu. Masalah-masalah individu

berbagai macam ragam jenis, intensitas, dan sangkut pautnya, serta

masing-masing bersifat unik.

Oleh karena itu tujuan khusus bimbingan konseling untuk masing-

masing individu bersifat unik pula. Tujuan bimbingan dan konseling

untuk seorang individu berbeda dari (dan tidak boleh disamakan

dengan) tujuan bimbingan dan konseling untuk individu lainnya.

2. Layanan Informasi

a. Pengertian layanan Informasi

Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman

kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal

yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk

menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan

demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan

dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.15

Layanan informasi yaitu layanan dalam memberikan sejumlah

informasi kepada peserta didik. Tujuan layanan ini adalah agar peserta

15Prayitno&Erman Amti, Op.Cit.,h.259-260
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memiliki informasi yang memadai baik informasi tentang dirinya

mapun informasi tentang lingkungannya. Informasi yang diterima oleh

siswa merupakan bantuan dalam membuat keputusan secara tepat.16

Layanan informasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk

membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta

dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang

perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang

lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan

kehidupannya sendiri.17 Menurut Winkel, program bimbingan yang

tidak memberikan layanan pemberian informasi akan menghalangi

peserta didik untuk berkembang lebih jauh, karena mereka

membutuhkan kesempatan untuk mempelajari data dan fakta yang dapat

mempengaruhi jalan hidupnya. Namun,mengingat luasnya informasi

yang tersedia dewasa ini, mereka harus mengetahui pula informasi

manakah yang relevan untuk mereka dan mana yang tidak relevan, serta

informasi macam apa yang menyangkut data dan fakta yang tidak

berubah dan yang dapat berubah dengan beredarnya roda waktu.

Dari beberapa pengertian tentang layanan informasi diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa layanan informasi adalah suatu kegiatan

atau usaha untuk membekali para siswa tentang berbagai macam

pengetahuan supaya mereka mampu mengambil keputusan secara tepat

dalam kehidupannya.

16 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan&
Konseling,Bandung: PT. Refika Aditama,2007,h.35

17 Winkel & Sri Hastuti, Op.Cit., h.316
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b. Tujuan Layanan Informasi

Menurut Budi Purwoko, tujuan yang ingin dicapai dengan

penyajian informasi adalah sebagai berikut:

a. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang
diperolehnya terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih
sekolah maupun setelah menamatkan sekolah.

b. Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan.
c. Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana

memperoleh informasi.
d. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan

yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan
kemampuanya18.

Sementara Ifdil menjelaskan tujuan layanan informasi ada dua

macam yaitu secara umum dan khusus.Secara umum agar terkuasainya

informasi tertentu sedangkan secara khusus terkait dengan fungsi

pemahaman (paham terhadap informasi yang diberikan) dan

memanfaatkan informasi dalam penyelesaian masalahnya. Layanan

informasi menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan menerima

diri dan lingkungan secara positif, objektif dan dinamis, mampu

mengambil keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan

kebutuhannya tersebut dan akhirnya dapat mengaktualisasikan

dirinya.19

c. Alasan Penyelenggaraan Layanan Informasi

Ada tiga alasan utama mengapa layanan informasi perlu

diselenggarakan20.

18 Budi Purwoko, Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling,Surabaya:
Unesa University Press,2008,h. 52

19 Ifdil,Layanan Informasi (L2),http://Konselingindonesia.com,2008, (18
September. 2013).

20 Prayitno & Erman Amti, Op.Cit.,h.260-261
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1) Membekali individu dengan berbagai macam pengetahuan tentang

lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan,

jabatan, maupun sosial budaya.

2) Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya

“kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan

arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus

dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis

berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu.

3) Setiap individu adalah unik.

Sedangkan Winkel &Sri Hastuti menjelaskan, ada tiga alasan

pokok mengapa layanan pemberian informasi merupakan usaha vital

dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan

terorganisasi21.

1) Siswa membutuhan informasi yang relevan sebagai masukan dalam

mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai

persiapan untuk memangku jabatan dimasyarakat.

2) Pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berfikir

lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan

penyesuaian diri dari pada mengikuti sembarang keinginan saja

tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidupnya.

21 Winkel & Sri Hastuti, Op.Cit.,h.317
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3) Informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa

akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah

dengan bertambahnya umur dan pengalaman.

Alasan penyelenggaraan layanan informasi adalah karena siswa

membutuhkan informasi yang relevan sebagai bekal dalam menghadapi

berbagai macam dinamika kehidupan secara positif dan rasional, baik

sebagai pelajar maupun anggota masyarakat. Terkait dengan penelitian

ini, ada dua alasan penyelenggaraan layanan informasi.Pertama, untuk

membuktikan bahwa layanan informasi bisa meningkatkan pemahaman

siswa terhadap potensi diri.Kedua, disadari atau tidak siswa sangat

membutuhkan informasi tentang pemahaman potensi diri sebagai modal

awal dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup yang mereka

inginkan.

d. Jenis-jenis Informasi

Pada dasarnya jenis dan jumlah informasi tidak terbatas. Namun,

khusunya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, hanya

akan dibicarakan tiga jenis informasi, yaitu (a) informasi pendidikan,

(b) informasi pekerjaan, (c) informasi sosial budaya.22

1) Informasi pendidikan

Dalam bidang pendidikan banyak individu yang berstatus

siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan

22 Prayitno & Erman Amti, Op.Cit.,h.261
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timbulnya masalah atau kesulitan. Diantara masalah atau kesulitan

tersebut berhubungan dengan (a) pemilihan program studi, (b)

pemilihan sekolah fakultas dan jurusannya, (c) penyesuaian diri

dengan program studi, (d) penyesuaian diri dengan suasana belajar,

dan (e) putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan

atau informasi untuk dapat membuat pilihan dan keputusan yang

bijaksana.

2) Informasi jabatan

Saat-saat transisi dari dunia pendidikan kedunia kerja sering

merupakan masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda.

Kesulitan itu terletak tidak saja dalam mendapatkan jenis pekerjaan

yang cocok, tetapi juga dalam penyesuaian diri dengan suasana

kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya.

3) Informasi sosial budaya

Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial

budaya yang meliputi, macam-macam suku bangsa, adat istiadat,

agama dan kepercayaan, bahasa, potensi-potensi daerah dan

kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.

Sedangkan Winkel &SriHastuti memberikan gambaran bahwa

data dan fakta yang disajikan kepada siswa sebagai informasi biasanya

dibedakan atas tiga tipe dasar, yaitu23 :

23 Winkel & Sri Hastuti, Op.Cit.,h.318
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1) Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data

mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan

prajabatan dari berbagai jenis, mulai dari semua persyaratan

penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat.

2) Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data

mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada dimasyarakat, mengenai

gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan, mengenai persyaratan

tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi jabatan,

dan mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan

riil masyarakat akan/corak pekerjaan tertentu.

3) Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta

pemahaman terhadap sesama manusia mencakup semua data dan

fakta mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan

hidup fisik dan psikologis, bersama dengan hubungan timbal

balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial

diberbagai lingkungan masyarakat.

Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta

pemahaman terhadap sesama manusia meliputi, pemahaman diri dan

orang lain, pembinaan jalinan hubungan yang sehat dengan teman

sebaya, pendidikan seks, fase-fase dalam kehidupan manusia dewasa,

pemahaman dan penyesuain diri terhadap kondisi dalam lingkungan

keluarga dan perawatan kesehatan jasmani dan penampilan .

e. Metode Layanan Informasi
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Pemberian informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan

berbagai cara sebagai berikut24:

1) Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang

paling sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa metode ini

dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan disekolah.

2) Diskusi

Penyampaian informasi pada siswa dapat dilakukan melalui

diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh siswa

sendiri mapun oleh konselor, atau guru.

3) Karya Wisata

Dalam bidang konseling karyawisata mempunyai dua

sumbangan pokok. Pertama, membantu siswa belajar dengan

menggunakan berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang

dapat menunjang perkembangan mereka. Kedua, memungkinkan

diperolehnya informasi yang dapat membantu pengembangan

sikap-sikap terhadap pendidikan, pekerjaan dan berbagai masalah

dalam masyarakat.

4) Buku Panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan sekolah atau

perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi karyawan) dapat

membantu siswa dalam mendapatkan informasi yang berguna.

24 Prayitno & Erman Amti, Op.Cit.,h.269-271
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5) Konferensi karier

Selain melalui teknik-teknik yang diutarakan diatas,

penyampaian informasi kepada siswa dapat juga dilakukan

melalui konferensi karier. Dalam konferensi karier para nara

sumber dari kelompok-kelompok usaha, jawatan atau dinas

lembaga pendidikan, dan lain-lain yang diundang, mengadakan

penyajian berbagai aspek program pendidikan dan

latihan/pekerjaan yang diikuti oleh para siswa.

3. Bimbingan Pribadi

a. Pengertian Bimbingan Pribadi

Bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan

batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya

sendiri, dalam mengatur diri sendiri dibidangkerohanian, perawatan

jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan

sebagainya.25

Sedangkan Dewa Ketut Sukardi menjelaskan bahwa bimbingan

pribadi berarti membantu siswa menemukan dan mengembangkan

pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan

mandiri serta sehat jasmani dan rohani.26

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan

pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseli atau

25Winkel &Sri Hastuti, Op.Cit.,h.118-119
26 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan

Konseling di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,h.23
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siswa dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis,

memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman

akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya

kualitas hidup yang lebih baik.

b. Tujuan Bimbingan Pribadi di Sekolah

Bimbingan pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian

dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-

masalah dirinya.27 Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah

pada pencapain pribadi yang seimbang dengan memperhatikan

keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami

oleh individu.

Dari pendapat tersebut bimbingan pribadi bisa diarahkan juga

untuk membantu seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik

kekurangan maupun kelebihan atau potensi-potensi yang bisa

dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

c. Ruang Lingkup Bimbingan Pribadi

Menurut Winkel & Sri Hastuti bimbingan pribadi yang diberikan

dijenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagian

disalurkan melalui bimbingan kelompok dan sebagian lagi melalui

bimbingan individual, serta mengandung unsur-unsur sebagai berikut28:

27 , Syamsu Yusuf & Achmad Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan
Konseling, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010, h.11

28Winkel &Sri Hastuti, Loc.Cit.,h.118-119
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1) Informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang dilalui oleh

siswa remaja dan mahasiswa, antara lain tentang konflik batin yang

dapat timbul dan tentang tata cara bergaul yang baik. Termasuk

disini apa yang disebut dengan sex education, yang tidak hanya

mencakup penerangan seksual, tetapi pula corak pergaulan antara

jenis kelamin.

2) Pengumpulan data yang relevan untuk mengenal keprbadian siswa,

misalnya sifat-sifat yang tampak dalam tingkah laku, latar belakang

keluarga dan keadaan kesehatan.

Sedangkan Rahman secara lebih rinci menjelaskan ruang lingkup

materi bimbingan pribadi sebagai berikut:

1) Pemantapan sikap dan kepribadian yang agamis yang senantiasa

mendekatkan diri kepada yang khaliq melalui peningkatan

kualitas iman dan taqwa. Agama menjadi kendali utama dalam

kehidupan manusia.

2) Pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta

pengembangannya secara optimal. Setiap manusia memiliki

potensi yang luar biasa yang dikembangkan secara optimal dan

hanya sedikit orang yang mau menyadari.

3) Pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta

penyalurannya. Setiap orang memiliki bakat dan minat, namun

hal itu kurang mendapat perhatian sehingga penyaluran dan

pengembangannya kurang optimal.
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4) Pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta

bagaimana mengembangkannya. Setiap individu punya kelebihan,

hal itu yang harus dijadikan sebagai fokus.

5) Pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki

serta bagaimana mengatasinya. Memahami kekurangan diri

mendorong seseorang untuk menyempurnakan diri.

6) Kemampuan mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai

dengan keputusan yang telah diambil. Keberanian mengambil

keputusan secara cepat dan tepat perlu dilatih dan dikembangkan.

7) Perencanaan dan pelaksanaan hidup sehat, kreatif, dan produktif.

Pola hidup dan pola pikir yang sehat akan menjadikan pribadi

yang sehat dan berkualitas.29

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi

ini memuat pokok-pokok sebagai berikut:

1) pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan

dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME merupakan

usaha bantuan yang diberikan dalam hal pembenahan diri terkait

dengan masalah kepercayaan diri dan keyakinan terhadap sang

pencipta.

2) Bimbingan pribadi diberikan guna memberikan pemahaman

kepada siswa/klien terhadap kemampuan yang di milikinya serta

29 Abu Daud,Bimbingan Pribadi, http://abudaud2010.blogspot.com/2010,
diakses pada 27 September 2013
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potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan

guna menjalankan hidup dan mencapai kualitas hidup yang lebih

baik.

d. Bidang Bimbingan Pribadi

Kegiatan bimbingan pribadi diarahkan kepada hal-hal pokok yang

menyangkut perkembangan pada individu atau peserta didik serta

kehidupan yang dilakukan sehari-hari, termasuk didalamnya

permasalahan yang seseorang alami.

Menurut Hallen A mengatakan dalam bidang bimbingan pribadi

pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani30.

4. Minat

a. Pengertian Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendri dengan

sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka

semakin besar minat.31

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu

30 Hallen. A, Loc.it., h.72-73
31 Slameto,Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT.

Rineka Cipta 2003,h.180
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aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap

subjek tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada

karena pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang

mempengaruhi minat siswa, antara lain:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat yang

datangnya dari dalam diri. Menurut Reber, faktor internal tersebul

adalah ”pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan

kebutuhan”.32

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat yang

datangnya dari luar diri, seperti: dorongan dari orang tua,dorongan

dari guru, rekan, tersedianya prasarana dan sarana atau fasilitas, dan

keadaan lingkungan.

Faktor-faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang

terhadap sesuatu dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Faktor kebutuhan dari dalam.

Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan

jasmani dan kejiwaan.

32Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2005,h.151
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2) Faktor motif sosial.

Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif

sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan

dari lingkungan dimana ia berada.

3) Faktor emosional.

Faktor yang merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh

perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

c. Unsur-unsur Minat

Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu

memiliki beberapa unsur antara lain:

1) Perhatian

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya

perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata

tertuju pada suatu obyek, jadi seseorang yang berminat terhadap

sesuatu obyek yang pasti perhatiannya akan memusat terhadap

sesuatu obyek tersebut.

2) Kesenangan

Perasaan senang terhadap sesuatu obyek baik orang atau benda

akan menimbulkan minat pada diri seseorang, orang merasa tertarik

kemudian pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar

obyek tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu

yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan obyek

tersebut.
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3) Kemauan

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu

tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan

melahirkan timbulnya suatu perhatian terhadap suatu

obyek.Sehingga dengan demikian akan muncul minat individu

yang bersangkutan.

d. Macam-macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain

berdasarkan timbulnya minat dan berdasarkan arah minatnya.

1. Berdasarkan timbulnya minat dapat dibedakan menjadi dua

yaitu :

a. Minat Primitif

Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan

biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan

makanan, perasaan enak atau nyaman, dan kebebasan

beraktivitas.

b. Minat Sosial

Minat sosial adalah minat yang timbul karena proses

belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan

dengan diri kita. Misalnya, minat belajar individu punya

pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih

menghargai orang-orang terpelajar dan pendidikan tinggi,

sehingga hal ini dapat menimbulkan minat individu untuk
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belajar dan berprestasi agar mendapat penghargaan dari

lingkungan, hal ini mempunyai arti yang sangat penting

bagi harga dirinya.

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua

macam, yaitu :

a. Minat intrinsik

Minat intrinsik adalah minat yang berlangsung

berhubungan dengan aktivitas sendiri, ini merupakan

minat yang lebih mendasar. Misalnya, seseorang

melakukan kegiatan belajar, karena memang pada ilmu

pengetahuan atau karena memang senang membaca,

bukan karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.

b. Minat ekstrinsik

Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan

tujuan akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuan sudah

tercapai ada kemungkinan minat tersebut hilang.

Misalnya, seseorang yang belajar dengan tujuan agar

menjadi juara kelas.33

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk memberi

batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk menentukan ukuran-

ukuran secara spesifik dan teratur. Agar mudah dipahami dan untuk

33 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab,Psikologi Suatu Pengantar dalam
Perspektif Islam, Jakarta:Kencana,2003,h.265-268
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menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini. Konsep-konsep tersebut

harus dioperasionalkan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya

bahwa fokus penelitian ini adalah minat siswa dalam pelaksanaan layanan

informasi bidang bimbingan pribadi di SMA Negeri 10 Pekanbaru dan faktor

yang mempengaruhi minat siswa dalam pelaksanaan layanan informasi bidang

bimbingan pribadi di SMA Negeri 10 Pekanbaru.

1. Minat siswa dalam mengikuti layanan informasi indikatornya adalah :

a. Siswa datang tepat waktu

b. Siswa mengikuti layanan informasi dengan serius

c. Siswa rajin bertanya

d. Siswa memiliki interaksi yang baik antara siswa dan guru

e. Siswa mengikuti layanan informasi dari awal sampai akhir

Secara kuantitatif minat siswa dalam pelaksanaan layanan informasi

bidang bimbingan pribadi di SMA Negeri 10 Pekanbaru ditentukan dari hasil

persentase jawaban responden setelah penelitian dengan klasifikasi sebagai

berikut :

a. Angka 0%-20% = Sangat Rendah

b. Angka 21%- 40% = Rendah

c. Angka 41%-60% = Sedang

d. Angka 61%- 80% = Tinggi

e. Angka 81%- 100% = Sangat Tinggi 34

34 Riduwan & Sunarto,Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis,Bandung: Alfabeta, 2011,h.23
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F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, untuk

mempermudah pengumpulan data, analisis data, dan pengolahan data.

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan dari menghindari

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian

yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain.

Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Risman ( 2013) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska

Riau dengan judul “ Pelaksanaan Layanan Informasi Bidang Bimbingan

Pribadi Tentang Pengendalian Emosi Siswa Di SMP Negeri 2 Rokan IV

Koto Kabupaten Rokan Hulu”35. Hasil penelitian  ini menunjukkan  bahwa

Pelaksanaan  layanan  informasi bidang  bimbingan  pribadi  tentang

pengendalian  emosi  siswa  di  SMP Negeri  2 Rokan  IV  Koto Kabupaten

Rokan  Hulu telah  terlaksana. Adapun perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti tentang minat siswa

dalam pelaksanaan  layanan informasi bidang bimbingan pribadi sedangkan

penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan layanan informasi bidang

bimbingan pribadi tentang penegendalian emosi siswa. Sedangkan

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan layanan

informasi bidang bimbingan pribadi.

2. Zurnita (2011) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

dengan judul “ Minat Siswa Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok di

35 Risman, Pelaksanaan Layanan Informasi Bidang Bimbingan Pribadi Tentang
Pengendalian Emosi Siswa Di SMP Negeri 2 Rokan IV Koto Kabupaten Rokan
Hulu,Skripsi, Pekanbaru: UIN SUSKA Riau,2013
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru”36. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa 1. minat siswa kelas VIII mengikuti layanan

bimbingan kelompok di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru

tergolong sedang. Secara kuantitatif diperoleh persentase sebesar 59,26%. 2.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa mengikuti layanan

konseling individual adalah: a. Terbatasnya adalah waktu siswa untuk

mengikuti layanan konseling individual kelompok. b.Siswa belum

memahami kegunaan atau arti penting dari kegiatan layanan bimbingan

kelompok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan

adalah penulis meneliti tentang minat siswa dalam pelaksanaan layanan

informasi bidang bimbingan pribadi sedangkan penelitian ini meneliti

tentang minat siswa mengikuti layanan bimbingan kelompok. Sedangkan

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang minat siswa.

36 Zurnita, Minat Siswa Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok di Sekolah
Menengah Pertama 23 Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru : Uin Suska Riau, 2011


