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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Guru pembimbing

a. Pengertian guru pembimbing

Guru pembimbing seiring dengan berjalannya waktu disebut

dengan konselor sekolah. Guru pembimbing adalah seorang yang ahli

dalam bidangnya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada

anak didik melalui layanan bimbingan dan konseling.1

Sofyan S.Willis mengatakan seorang konselor seyogyanya

memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk pengetahuan,

wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan

memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga

mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).2

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan guru

pembimbing merupakan tenaga professional di bidangnya yang telah

bisa melakukan atau memberikan bantuan kepada peserta didik dan

khusus diberi tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan

kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling

1 Boharudin, Skripsi Penerapan Teori Client Centered dalam Konseling (Studi Kasus
Terhadap Pelayanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota
Pekanbaru), (2013), UIN Suska Riau.

2Sofyan S. Willis ( 2009 ), Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta,
h. 79.
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b. Kompetensi dan kualifikasi guru pembimbing

1. Kompetensi guru pembimbing

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan

batasan siapa itu pemegang profesi konselor atau guru

pembimbing, yaitu sarjana Bimbingan dan Konseling (S1

Bimbingan dan Konseling) yang telah menamatkan program PPK.

Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan

tujuh belas kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut

sebagai “Kompetensi Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi ini

tersebut adalah :

1) Kompetensi Pedagogik

a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.

b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis

serta perilaku konseli atau klien.

c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling

dalam jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan.

2) Kompetensi Kepribadian

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas dan kebebasan memilih.

c) Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.

d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
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3) Kompetensi Sosial

a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.

b) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi

bimbingan dan konseling.

c) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

4) Kompetensi Profesional.

a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli.

b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan

konseling.

c) Merancang program bimbingan dan konseling.

d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling

yang komprehensif.

e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

profesional.

g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan

dan  konseling.

Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan

dan penempatan konselor profesional pada satuan-satuan

pendidikan perlu diselenggarakan.3

3 Prayitno, Wawasan Profesi Konseling, Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, (2009), h. 67-68.
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2. Sesuai Kualifikasi guru pembimbing

Kualifikasi seorang guru pembimbing atau konselor

hendaknya meliputi sebagai berikut :

a) Memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan

dalam bidang profesi bimbingan dan konseling yang harus

dimiliki konselor, adapun hal-hal yang harus dimiliki seorang

guru pembimbing yaitu :

1) Konselor wajib terus menerus berusaha mengembangkan

dan menguasai dirinya.

2) Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana,

rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur,

tertib, dan hormat.

3) Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap

saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya,

khususnya dari rekan seprofesi yang berhubungan dengan

pelaksanaan ketentuan tingkah laku professional.

4) Konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan

tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk materi,

finansial dan popularitas.

5) Konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan

prosedur khusus dengan wawasan luas dan kaidah-kaidah

ilmiah.
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b) Memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan

sebagai konselor, adalah :

1) Pengakuan keahlian.

2) Kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang

yang diberikan kepadanya.4

c. Fungsi bimbingan dan konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya disekolah

memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu :

1. Fungsi pencegahan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada

diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang

dapat menghambat perkembangannya

2. Fungsi pemahaman, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman

tentang diri siswa beserta permasalahannya dan juga

lingkungannya, oleh karena itu sendiri dan pihak-pihak yang

membantunya (pembimbing).

3. Fungsi pengentasan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dan

membantu siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya

4 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, Jakarta: Rajawali Pers, (2010), h. 54-55.
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4. Fungsi pemeliharaan, melalui fungsi ini layanan bimbingan dan

konseling memelihara segala sesuatu yang baik (positif) yang ada

pada diri siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-

hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.

5. Fungsi penyaluran, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara

perorangan, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan kearah

kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya

perkembangan yang optimal.

6. Fungsi penyesuian, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan

lingkungan.

7. Fungsi pengembangan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan

dan konseling diberikan kepada siswa untuk membantu siswa

dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih

terarah.

8. Fungsi perbaikan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi siswa, bantuan yang diberikan tergantung

kepada masalah yang dihadapi siswa. Dalam fungsi ini siswa yang

mengalami masalah yang mendapat prioritas untuk diberikan

bantuan, sehingga diharapkan masalah yang dihadapi siswa tidak

akan terjadi lagi dimasa yang akan datang.
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9. Fungsi advokasi, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan

konseling adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan

atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapatkan

perhatian.5

2. Strategi

a. Pengertian strategi

Istilah strategi pertama kali hanya dikenal dikalangan militer,

khususnya strategi perang. Dalam sebuah peperangan atau

pertempuran terdapat seseorang (komandan) yang bertugas mengatur

strategi untuk memenangkan peperangan. Semakin hebat strategi yang

digunakan (selain kekuatan pasukan perang) semakin besar

kemungkinan untuk menang. Biasanya sebuah strategi disusun dengan

mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, perlengkapan

perang dan sebagainya.6

Seiring berjalannya waktu istilah strategi didunia militer

tersebut diadopsi kedalam dunia pendidikan. Secara umum strategi

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.7 Strategi juga

disimpulkan oleh juntika bahwa strategi adalah suatu pola yang

5 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi),
Jakarta: Rajawali pers, (2009), h. 39-50.

6 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset, (2013), h. 13.

7 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta,
(2010), h. 5.
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direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan

atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat

dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang

lainnya.8

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai

perencanaan yang berisi tentang serengkaian kegiatan yang didisain

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari rumusan tersebut ada

dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi pembelajaran

merupakan rencana tindakan termasuk metode dan pemanfaatan

berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun

untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, sebelum menentukan

strategi harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai. Maka strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan

pembelajaran harus dikerjakan baik oleh pendidik maupun peserta

didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan

efesien.9

Strategi dalam konseling adalah cara atau disebut dengan

“teknik” untuk merubah serta memodifikasi tingkah laku, yaitu tingkah

laku yang diharapkan (masalah) ketingkah laku yang diharapkan

(tujuan) dalam berfikir.10 Strategi guru pembimbing adalah suatu pola

8 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi),
Bandung: PT Refika Aditama, (2012), h. 10.

9 Sutarjo Adisusilo, J.R, Pembelajaran Nilai-Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai
Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), h. 85

10 Andi Mampaare, Kamus Istilah Konseling dan Psikoterapi, Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, (2006), h. 318
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yang direncanakan yang ditetapkan secara sengaja untuk melakukan

kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang

terlibat dalam kegiatan dan sarana penunjang kegiatan.11

b. Strategi guru pembimbing dalam mengatasi kepercayaan siswa

pada ramalan bintang

Didalam strategi bimbingan konseling ada tiga aspek utama

dalam strategi yaitu seleksi strategi, implementasi strategi, dan

evaluasi strategi. Oleh sebab itu harus diseleksi terlebih dahulu strategi

apa yang tepat untuk diterapkan sebelum pelayanan bimbingan

konseling diberikan. Setelah diterapkan pun harus dievaluasi apakan

strategi yang telah digunakan benar-benar efektif membantu

pelaksanaan dan mencapai tujuan layanan.

Menurut Mok implementasi strategi dalam pelayanan

bimbingan konseling untuk menangani masalah-masalah disiplin siswa

di sekolah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1) Disiplin diterapkan dari luar diri seseorang.

2) disiplin dipupuk dan dihayati dalam diri seseorang.12

Selanjutnya menurut Mok beberapa strategi yang dapat

digunakan untuk mewujudkan suasana psikologis yang mendorong

11 Achmad Juntika Nurikhsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, Bandung: PT.
Refika Aditama, (2007), h. 10

12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)
(edisi revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2013), h. 285.
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tumbuhnya nilai-nilai disiplin yang kondusif terhadap siswa di sekolah

adalah sebagai berikut :

1) memperkokoh struktur, sistem organisasi dan manajemen

bimbingan dan konseling.

Menurut Dimok organisasi adalah perpaduan secara

sistematis bagian-gabian yang saling bergantungan/berkaitan untuk

membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewewnangan,

koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Dengan demikian organisasi merupakan sarana

untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka

mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumberdaya

yang ada.13

Dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling disekolah

adalah kesepakan bersama, baik guru-guru yang merangkap

konselor, guru mata pelajaran wali kelas maupun kepala sekolah.

Atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan

bimbingan dan konseling dapat melibatkan semua pihak yang ada

di sekolah sebagai sumber organisasi yang harus paling aktif.

Untuk setiap personil yang diidentifikasi itu ditetapkan tugas,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang terkait

13 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, Bandung: Pustaka Setia, (2012), h. 163-
164
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langsung secara keseluruhan dengan organisasi pelayanan

bimbingan dan konseling.14

Struktur organisasi pelayanan bimbigan dan konseling pada

setiap satuan pendidikan tidak harus sama. Masing-masing

disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan.

Meskipun demikian struktur organisasi pada setiap satauan

pendidikan hendaknya memerhatikan hal sebagai berikut:

a) Menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat

dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi

optimalkan bimbingan dan konseling.

b) Sederhana, maksudnya dalam pengambilan keputusan/

kebijaksanaan, jarak antara pengambil kebijakan dan

pelaksanaannya hendaknya tidak terlalu panjang. Keputusan

dapat dengan cepat diambil tetapi dengan pertimbangan yang

cermat, dan pelaksanaan layanan/kegiatan bimbingan dan

konseling terhindar dari urusan yang tidak perlu

c) Luwes dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan

upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan

tugas-tugas organisasi. Semua itu bermuara pada kepentingan

seluruh siswa.

d) Menjamin berlangsungnya kerjasama, sehingga semua unsur

dapat saling menunjang. Selain itu, semua upaya serta sumber

14 Ibid h 167.
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dapat dikoordinasikan demi kelancaran dan keberhasilan

pelayanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan siswa

e) Menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian dan upaya

tindak lajnut, sehingga perencanaan pelaksanaan dan penilaian

program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus

dilakukan.15

2) Mewujudkan iklim sekolah yang harmonis dan kondusif.

Mewujudkan iklim sekolah yang harmonis dan kondusif

bermaksud guru pembimbing harus mampu menciptakan suasana

yang harmonis dan kondusif ketika pelayanan bimbingan dan

konseling berlangsung. Supaya terciptanya suasana yang harmonis

dan kondusif kualitas dasar yang harus dimiliki oleh konselor

adalah:

a) Mampu merasakan keadaan, kebutuhan, keinginan dan

emosional siswa.

b) Memperhatikan penghargaan positif tanpa syarat terhadap

siswa.

c) Mampu menciptakan suasana hangat sehingga klien bergairah

untuk terlibat dan mengemukakan dirinya.

d) Menerima klien apa adanya tanpa membeda-bedakan.

e) Dapat memberikan rasa aman terhadap klien.

15 Ibid, h. 171.
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f) Mempunyai rasa empati terutama pada keluarga bermasalah

terganggu komunikasinya.16

3) Menggunakan unsur-unsur simbolik untuk penyempurnaan nilai-

nilai.

4) Mengelola aktivitas pembelajaran dalam kelas secara efektif untuk

membantu perkembangan intelek, social, jasmani dan emosi

siswa.17

Seorang guru pembimbing harus memiliki prinsip (rukun

Iman) karena dengan memiliki prinsip tersebut maka pelaksanaan

bimbingan dan konseling akan mengarah klien kearah kebenaran.

Pada diri klien juga ada benih-benih agama, sehingga untuk

mengatasi masalah dapat dikaitkan dengan agama. Dengan

demikian guru pembimbing dapat mengarahkan klien kearah

agamanya, dalam hal ini agama islam

Pribadi muslim yang berpijak pada fondasi tauhid pastilah

seorang pekerja keras. Nilai bekerja baginya adalah untuk

melaksanakan melaksanakan tugas suci yang telah ALLah berikan

dan percayakan kepadanya dan ini baginya adalah ibadah. Pada

pelaksanaan bimbingan konseling, pribadi tersebut memiliki

ketangguhan pribadi tentunya dengan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

16 Ibid, h. 195
17 Op Cit, Tohirin (edisi revisi) h. 285.
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a) Selalu memiliki prinsip dasar, yaitu hanya beriman kepada

Allah swt .

b) Memiliki prinsip kepercayaan yaitu, beriman kepada malaikat

c) Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi

dan Rasul-Nya.

d) Memiliki prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip kepada Al-

Qur’an Al-Karim.

e) Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman hari kiamat.

f) Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan

Allah.18

Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu

juga ada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan kata lain

masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat

sosial. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu

atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang

sesuai dengan keadaan dirinya. Dengan ini guru pembimbing harus

bisa membantu perkembangan sosial individu agar individu yang

dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan

lingkungannya. Bimbinngan sosial juga bertujuan untuk membantu

individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan –kesulitan

18 Op Cit, Anas Salahudin,  h.102-103.
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dalam masalah sosial sehingga individu dapat menyesuaikan diri

secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.19

c. Macam-macam strategi bimbingan konseling

Demi terentasnya masalah siswa seorang guru pembimbing

harus mempersiapkan strategi yang baik dan strategi yang digunakan

bisa membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang

memnghambat perkembangan hidupnya secara optimal

Selanjutnya Blocher dan Biggas dua strategi klinis yang dapat

digunakan untuk mengatasi dampak negatif kepercayaan pada ramalan

bintang, adapun strategi yang dapat dilakukan guru pembimbiing

adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perbaikan dengan pengalaman hidup baru, artinya

klien/peserta didik harus dapat merubah kehidupannya tanpa

melihat asal usul masalah mereka.

2. Melakukan pendekatan umpan balik langsung kepada klien

sehingga dapat membantu peserta didik menyadari apa yang telah

ia kerjakan atau yang belum ia kerjakan, apa yang telah difikirkan

dan yang belum difikirkan, dan apa yang telah ia rasakan dan yang

belum ia rasakan dalam berbagai situasi.20

Menurut Murro dan Kottom strategi yang dapat digunakan

dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling, khususnya

19 Op Cit, Tohirin (edisi revisi), h.124-125
20 Sutirna, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal,

Yogyakarta: Andi, (2013), h. 112.
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untuk mengatasi masalah kepercayaan siswa pada ramalan bintang.

Guru pembimbing bisa menggunakan strategi yang telah tercantum

dalam struktur program bimbingan dan konseling, untuk strategi

layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Strategi layanan bimbingan yang meliputi layanan dasar, layanan

perencanaan individual, dan dukungan system.

a) Layanan dasar

Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan

bagi individu melalui kegiatan-kegiatan yang disajikan secara

sistematis, dalam rangka membantu individu mengembangkan

potensinya secara optimal. Strategi yang dapat digunakan

dalam layanan dasar adalah melalui strategi klasikal dan

dinamika kelompok.

Untuk strategi klasikal dalam memberikan layanan

dasar, seorang guru pembimbing perlu mempersiapakan apa

saja yang hendak disampaikan karena diberikan secara klasikal.

Hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu :

1) Materi yang akan disampaikan.

2) Metode dalam menyampaikan materi.

3) Waktu dalam memberikan layanan.

4) Lokasi tempat berlangsungnya layanan.

Strategi dengan dinamika kelompok hal yang harus

diperhatikan adanya kohesivitas kelompok. Materi layanan
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dalam dinamika kelompok bisa ditentukan oleh guru

pembimbing sesuai permasalahan yang sedang banyak dihadapi

siswa.

b) Layanan perencanaan individual

Menurut Yusuf layanan perencanaan individual dapat

diartikan sebagai layanan bantuan kepada siswa agar mampu

membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya,

berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya.

Strategi digunakan dalam layanan ini adalah konsultasi dan

konseling.

c) Dukungan system

Strategi yang dapat digunakan dalam dukungan system

ini yaitu mengevalusi program, menindaklanjuti setiap siswa,

serta memperbaiki tujuan program bimbingan dan konseling.

2. Startegi layanan konseling yang meliputi layanan responsive

Layanan responsiv merupakan layanan bantuan untuk

individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan

bantuan dengan segera. Layanan responsive lebih bersifat preventif

dan dapat juga kuratif. Strategi yang dapat digunakan adalah

konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan referal.

21

21 Hamdani, Bimbingan dan Penyuluhan, Bandung: CV Pustaka Setia, (2012), h. 186-
189.
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3. Ramalan bintang (zodiac)

a. Pengertian ramalan bintang (zodiac)

Zodiak berasal dari bahasa Yunani Zoodiacos Cyclos yang

artinya ‘lingkaran hewan’. Zodiak juga sering disebut astrologi, yakni

sistem pengetahuan yang menerjemahkan kenyataan dan keberadaan

manusia berdasarkan posisi dan gerak gerik relatif berbagai benda

langit. Terutama matahari, bulan, planet, dan lunar code, seperti dilihat

dari waktu dan tempat lahir atau peristiwa lain.22

b. Jenis-jenis ramalan bintang

1) Aquariuz (20 Januari – 18 Februari)

Orang yang lahir pada masa ini memiliki karakteristik sederhana.

Ia melakukan segala hal dengan metode yang efektif yang sesuai

dengan caranya sendiri. Ia juga merupakan orang yang rentan

terhadap kemalasan, namun sadar atas hal tersebut dan selalu

mencoba untuk memotivasi diri sendiri agar lebih baik. Ia pun

sebagai orang yang artistik dan filosofis, sehingga cukup puitis.

Untuk urusan asmara tipe ini merupakan orang yang memiliki ide

dan hal-hal menarik, karena ia adalah tipe yang mudah bosan.

Dalam hubungan asmara, ia menuntut pasangannya untuk

memberikan hal-hal yang baru. Namun, ia juga suka bereksprimen

22 T. wangsa, Ramalan Berdasarkan Kelahiran dan Golongan Darah, Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, (2009), h. 85.
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terhadap pasangannya untuk memahami dan mengerti pasangannya

lebih baik.

2) Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Adapun karakter alami orang pisces adalah jujur, murah hati,

lembut dan bisa dipercaya. Ia bisa menjaga rahasia temannya.

Sikapnya lembut, namun hal ini kadang dimanfaatkan oleh orang

lain. Ia memiliki kepribadian yang tenang, dan rendah hati dalam

keperibadian dirinya. Ia juga merupakan orang yang menjadi

penenangnya temannya dalam keterpurukan, sekaligus

penyemangat ketika memperjuangkan keluarga dan teman-

temannya. Dalam urusan asmara, ia termasuk orang yang

konservatif, dan ia tidak terlalu suka berimprovisasi dalam

hubungannya. Namun, di satu sisi ia perhatian dan lembut terhadap

pasangannya.

3) Aries (21 Maret – 19 April)

Orang bertipe ini dinilai kretif, adaptif, dan berwawasan. Ia

berkemauan keras dan spontan (kadang karena kesalahan). Ia juga

ambisius dalam merah tujuan hidupnya, walaupun kadang

membutuhkan dorongan dari orang yang ada di sekitarnya. Ia

tergolong orang yang mudah bergaul dalam kehidupan sehari-

harinya. Ia merupakan tipe yang terburu-buru atau lebih to the

point dalam suatu permasalahan. Dalam hubungan asmara, ia lebih

suka langsung menyatakan perasaannya kepada orang yang
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disayanginya. Ia dinilai setia kepada teman, keluarga dan orang

yang dicintainya.

4) Taurus (20 April – 20 Mei)

Orang bertipe ini berkehendak kuat, memiliki stamina dan

kekuatan yang bagus, simpatik, dan apresiatif terhadap orang-

orang disekitarnya. Oleh karena itu, ia merupakan orang yang

mudah memahami perasaan orang-orang disekitarnya. Dalam

urusan asmara ia tergolong romantik. Walaupun di satu sisi cuek

dan keras kepala. Namun, ia sangat memperhatikan pasangannya.

Dalam hidupnya, ia mengutamakan cinta, waktu dan harta.

5) Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Orang bertipe ini memiliki keseimbangan dalam hidup,

fleksibilitas, dan wawasan. Ia mudah bergaul dengan sekitarnya.

Bahkan, karena wawasannya, ia mampu bergaul dengan banyak

orang, dan memikat mereka dengan perkataannya. Ia juga bisa

memotivasi orang dengan perkataannya. Dalam urusan asmara, ia

sangat memahami perasaan pasangannya. Bahkan tidak segan-

segan ia memberikan dorongan yang membuat pasangannya lebih

percaya diri. Ia juga bertipe kepribadian dualistiis “dingin dan

hangat” secara bergantian. Perubahan suasana hatinya tidak dapat

ditebak. Namun, ia merupakan orang yang murah hati.
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6) Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Orang bertipe ini mencintai keluarga, sensitif, dan suka

menyembunyikan perasaan. Dalam urusan asmara, ia mudah jatuh

cinta. Ketika jatuh cinta, seluruh perasaan dan perhatiannya akan

diberikan kepada orang yang dicintainya. Ia juga cukup detail

dalam memperhatikan pasangannya, sehingga ia mengetahui

sentuhan-sentuhan yang dapat memikat hati pasangannya. Ia juga

simpatik dan setia. Namun, ketika terpuruk karena sesuatu, ia lebih

suka sendiri dan mengatasi masalahnya sendiri.

7) Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Orang  bertipe ini cerdas, periang, memiliki analisis yang cukup

baik dalam suatu permasalahan, keras kepala serta berani intuitif

dalam segala hal, namun juga sebagai seorang yang murah hati dan

lembut. Ia berjiwa memimpin. Namun, itulah yang membuatnya

kadang suka mengatur. Ini demi membuat segala sesuatu lebih

baik, bukan karena egonya. Akan tetapi, kadang ia mementingkan

kepuasan dirinya.

8) Virgo (23 Agustus – 27 September )

Orang bertipe ini pintar berbicara, mudah bergaul dan memiliki

pesona yang memikat orang lain. Ia gampang memikat orang lain

dengan perkataannya. Ia merupakan teman yang baik. Sifat alami

yang dimilikinya membuat ia intuitif secara alami, sehingga ia

membutuhkan keseimbangan dalam hidupnya. Dalam urusan
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asmara ia menjaga privasinya. Sehingga, ketika berkencan ia lebih

memiliki tempat yang memberikan privasi dan waktu berbicara

kepada pasangannya.

9) Libra (23 September – 22 Oktober)

Orang bertipe ini menunjukan keseimbangan, keadilan, dan

stabilitas. Ia mudah bersyukur dan menikmati apapun yang

dimilikinya. Orang yang merupakan orang yang mengelilingi

hidupnya dengan harmoni dan keindahan. Ia termasuk orang yang

pemalu dan pendiam. Namun, di satu sisi ia merupakan orang yang

pendebat yang hebat dan tepat dalam menyelesaikan suatu

permasalahan dari titik luar. Akan tetapi kadang ia melakukan hal

yang ekstrem jika tujuannya tidak masuk akal dan tidak terarah. Ia

memiliki intuisi yang tepat. Tetapi kadang tidak mempercayai

persepsinya sendiri dan memilih hal lain. Dalam urusan asmara, ia

merupakan orang yang memanjakan pasangannya, ia percaya

kepada pasangannya dan percaya kepada pasangannya tidak akan

melirik orang lain.

10) Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Orang bertipe ini tidak fokus, namun berani. Ia merupakan

karakteristik yang tegas dalam mengambil keputusan, dan ia pun

tidak segan-segan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ia

termasuk orang yang argumentatif dalam mencari kebenaran.

Ketika fokus dalam terhadap tugas, ia akan memiliki kontrol dan
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kepercayaan diri dalam menyelesaikannya. Dalam urusan asmara,

scorpio merupakan rasi bintang yang bergairah dalam urusan

asmara. Orang bertipe ini memahami setiap bagian dari

pasangannya, termasuk reaksi pasangannya terhadap setiap

sentuhan maupun perkataan.

11) Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Orang yang bertipe ini memiliki fokus, intens, dan tidak sabaran. Ia

harus memfokuskan fikirannya terhadap suatu hal, tidak

membuang-buang waktu, dan menyalurkan energinya kedalam

suatu yang tidak pasti. Dalam urusan asmara, kata-katanya

merupakan panah dalam hubungannya asmaranya. Ia merupakan

playboy/playgirl alamiah (suka menebar pesona)

12) Capricon (22 Desember – 19 Januari)

Orang bertipe ini cerdas, praktis, berpengetahuan dan sistematis. Ia

menerapkan pengetahuannya untuk hal-hal yang praktis. Ia juga

merupakan orang yang tekun dan sabar dalam menjalankan

tugasnya secara bertahap. Ia pun termasuk tipe yang intuitif,

namun tidak mengutarakanya kepada orang lain. Dalam urusan

asmara, ia berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam hubungannya,

walaupun kadang ragu-ragu dan kehilangan kesempatan baik.
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Namun, di sisi lain, ia dapat mempesona pasangannya dan

mengikuti kemauan pasangannya.23

c. Dalil-dalil dan hadis yang melarang mempercayai ramalan

bintang

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada nabi

Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menjadi

pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga

merupakan penyempurnaan dari agama sebelumnya. Dalam islam

diajarkan kepada umatnya tidak ada muslim yang bisa menyembah apa

pun itu kecuali hanya kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan lagi

dalam al-Qur’an surah Al-Ikhlas (1-4).









Artimya : (1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah
adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
(3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4). dan
tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al-
Ikhlas :1-4)24

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tidak ada kekuasaan yang

melebihi kekuasaannya, dan semua penciptaan-Nya hanya tunduk

23 Petir Abimanyu, Rahasia Tanggal Lahir, Inisial Nama, dan Aslogi, Jogjakarta:
FlashBooks, (2013), H. 183-189.

24 Op cit, Al-Qur’an
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kepada-Nya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-A’raaf ayat

54:
























Artinya :Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang
yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk
kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah
hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. (QS.
al-A’raaf : 54)25

Berkaitan dengan ramalan bintang, ada sebagian orang pasti

akrab dengan ramalan bintang atau ramalan-ramalan lainnya. Bahkan

ada orang yang sering datang ke orang pintar untuk diramal dan dibaca

masa depannya. Di zaman yang sudah maju ini, masih banyak sekali

25 Op Cit Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, h. 88.
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orang yang percaya dengan ramalan. Ada yang menanggapi dengan

serius ada, yang cuma untuk seru-seruan saja.

sehubungan dengan adanya dalil-dalil yang diturunkan Allah

SWT lebih baiknya tidak terlalu percaya dengan ramalan atau sampai

pusing memikirkan ramalan yang diberikan. Ada baiknya ramalan

tidak dijadikan patokan dalam hidup, karena semuanya yang akan

terjadi pada manusia semua sudah ditentukan oleh Sang Maha

Pencipta. Selain ayat diatas bahayanya mempercayai akan ramalan

bintang juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, adapun hadis yang

menjelaskan bahayanya manusia mempercayai ramalan bintang adalah

HR. Tirmidzi dan Abu Daud :

د قَھُ بَِما یَقُوُل فَقَْد َكفََر بَِما أُْنِزَل َعلَى ُمَحمَّ افاً فََصدَّ َمْن أَتَى َكاِھناً أَْو َعرَّ

Artinya : Barangsiapa mendatangi paranormal, dukun atau ahli nujum
dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kafir
atas apa yang diturunkan pada Muhammad saw (HR. Tirmidzi
dan Abu Daud).26

Dari hadis diatas telah dijelaskan bahwasanya apabila

seseoarng mendatangi paranormal atau ahli nujum dan mempercayai

apa yang paranormal katakan, maka dapat dikatakan orang tersebut

telah kafir karena telah keluar dari ajaran agama Islam yaitu tidak ada

satu pun didunia ini mengetahui segala apapun yang akan terjadi

kecuali hanya Allah swt.

26 Ibid, h. 32.
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d. Faktor penyebab kepercayaan terhadap ramalan bintang

Faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya seseorang

mempercayai akan ramalan-ramalan bintang sangat dipengaruhi oleh

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang

mempengaruhi yaitu diri individu itu sendiri. Ramalan yang negatif

atau buruk bagi orang yang percaya akan menyugesti kehidupannya

menjadi buruk, seperti yang dituliskan dalam ramalan. Seorang yang

diramalkan tertimpa kejadian buruk akan merasa pesimis terhadap

kehidupannya. Merasa bahwa tidak ada jalan keluar karena nasibnya

sudah digariskan buruk, seperti yang diramalkan pada ramalan bintang

zodiak tersebut.

Faktor eksternal yang mempengaruhi siswa mempercayai

ramalan bintang yaitu pengaruh dari teman sebaya. Siswa bisa saja

melihat temannya yang selalu memegang nasibnya dari ramalan.

Dengan demikian, siswa yang bersangkutan bisa ikut-ikutan karena

adanya pengaruh dari temannya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa

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

lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan yaitu Sesilia Laura N,

Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma pada tahun 2010 dengan judul :
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“Hubungan Antara Sikap Terhadap Ramalan Bintang (Zodiak) Dengan

Kepercayaan Diri Pada Remaja”. Berdasarkan dari hasil penelitian Sesilia

Laura N, dapat disimpulkan bahwa skala sikap terhadap ramalan bintang

(zodiak) memilki validitas korelasi total item antara 0,358 sampai 0,860.

Sedangkan skala kepercayaan diri memiliki nilai validitas korelasi total item

antara 0,373 sampai 0,822. Nilai reliabilitas skala sebesar 0,970, sedangkan

nilai reliabilitas skala kepercayaan diri sebesar 0,942. Untuk uji hipotesis

didapat menggunakan uji korelasi dan diukur dengan teknik Product Moment

Pearson dan diperoleh korelasi sebesar -0,623 dengan signifikan sebesar 0,000

(p<0,01), berarti bahwa hipotesis yang berbunyi “ada hubungan antara sikap

terhadap ramalan bintang (zodiak) dengan kepercayaan diri pada remaja”

diterima dan memiliki hubungan antar variabel yang negatif . Hal ini berarti

jika semakin positif remaja mempercayai ramalan bintang (zodiak) maka

semakin rendah kepercayaan diri remaja itu sendiri. Begitu juga sebaliknya

jika semakin negatif remaja mempercayai ramalan bintang (zodiak) maka

semakin tinggi kepercayaan diri remaja itu sendiri.

C. Konsep Oprasional

konsep oprasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini di perlukan agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulisan ini. Adapun kajian ini

berkenaan dengan strategi guru pembimbing mengatasi kepercayaan siswa

pada ramalan bintang, maka indikator-indikator yang digunakan ialah :
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1. Strategi guru pembimbing yang tepat untuk mengatasi kepercayaan

siswa pada ramalan bintang

Maksudnya guru pembimbing menyiapkan strategi yang tepat

untuk mengatasi kepercayaan siswa pada ramalan bintang. Jika strategi

yang digunakan tepat maka menunjukan indikator sebagai berikut :

a. Guru pembimbing menginformasikan kepada siswa tentang bahayanya

mempercayai ramalan bintang.

b. Guru pembimbing merubah pemikiran siswa tentang bahayanya

ramalan bintang agar siswa memiliki nilai/norma yang baik.

c. Guru pembimbing meyakinkan siswa untuk tidak mempercayai

ramalan bintang.

d. Guru pembimbing mampu mengelola aktivitas pelayanan yang baik

guna membantu perkembangan intelektual siswa kembali lagi kearah

yang positif.

e. Guru pembimbing mampu mengelola aktivitas pelayanan yang baik

untuk membantu perkembangan sosial siswa atas tindakannya yang

tidak rassional

f. Guru pembimbing mampu mengelola aktivitas pelayanan yang baik

untuk membantu menstabilkan emosi siswa karah yang positif.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat strategi guru pembimbing
mengatasi kepercayaan siswa pada ramalan bintang

a. Faktor pendukung

1) Keseriusan guru pembimbing dalam menjalankan strategi.
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2) Kerjasama yang solid sesama konselor sekolah.

3) Tanggung jawab guru pembimbing terhadapat terentasnya masalah

siswa.

4) Kepedulian guru pembimbing kepada siswa yang mempercayai

ramalan bintang.

5) Dukungan komponen sekolah terhadap strategi yang telah

dirancang.

b. Faktor penghambat

1) Pemahaman siswa yang kurang terhadap ramalan bintang.

2) Siswa yang tidak mau secara terbuka menceritakan permasalahan

dirinya yang berkaitan dengan kepercayaannya terhadap ramalan

bintang.


