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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam bimbingan dan konseling dikenal adanya sembilan jenis layanan dan enam 

kegiatan pendukung, dan di sisi lain adanya berbagai instrumen yang dapat digunakan oleh 

konselor untuk mendukung terselenggaranya pelayanan konseling itu. Diantara kedua sisi itu 

ada keterkaitan yang amat erat dalam arti aplikasi instrumentasi mampu mendukung kegiatan 

layanan dan juga kegiatan pendukung konseling lainnya. Berbicara mengenai kegiatan 

pendukung dalam layanan bimbingan dan konseling salah satunya adalah aplikasi instrumen. 

Pemilihan instrumen dan pelaksanaan pengukuran yang cermat, penafsiran yang akurat atas 

hasil-hasilnya disertai perlakuan yang akurat terhadap konseli merupakan sumbangan yang 

sangat berharga bagi pelayanan bantuan terhadap konseli.  

Selain instrumen pengumpul data, konselor atau guru bimbingan dan konseling juga 

perlu memahami dan mengaplikasikan penggunaan media dalam penyampaian materi 

bimbingan dan konseling kepada siswanya. Dengan penggunaan media diharapkan materi 

yang diberikan akan memiliki tampilan yang lebih menarik sehingga tujuan bimbingan dan 

konseling dapat dicapai dengan baik.  Oleh karena itu dalam pembuatan makalah ini kami 

akan coba menjabarkan bagaimana prosedur pengembangan instrumen dan media dalam 

bimbingan dan konseling. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini antara lain: 

1. Apa sajakah jenis instrumen dalam bimbingan dan konseling? 

2. Bagaimanakah prosedur pengembangan instrumen bimbingan dan konseling? 

3. Apa sajakah bentuk media dalam bimbingan dan konseling? 

4. Bagaimanakah prosedur pengembangan media bimbingan dan konseling? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Prosedur Pengembangan Instrumen Bimbingan Dan Konseling  

1. Pengertian Instrumen  

Hadjar (1996:160) berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel 

secara objektif.  Instrumen pengumpul data menurut Suryabrata (2008:52) adalah alat yang 

digunakan untuk merekam-pada umumnya secara kuantitatif-keadaan dan aktivitas atribut-

atribut psikologis. Atibut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi 

atribut kognitif dan atribut non kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut 

kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, 

perangsangnya adalah pernyataan. 

Sukardi (2012) mengatakan bahwa instrumen sebagai alat pengumpul data penelitian 

perlu memenuhi tiga diantara persyaratan penting yaitu valid, reliabel, dan bermanfaat. 

Selain itu juga, instrumen dapat digunakan sebagai bahan asesmen dalam bimbingan dan 

konseling. Artinya instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan need assesment 

guru BK atau konselor di lapangan. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dan 

kualitatif tentang variabel yang sedang diteliti. 

2. Jenis-jenis Instrumen dalam Bimbingan dan Konseling  

Instrumentasi merupakan bagian dari kegiatan pendukung dari bimbingan dan 

konseling yang mana terbagi dalam dua macam yaitu instrumen tes dan non tes. 

a. Instrumen Tes  

1) Tes Kecerdasan  

Tes kecerdasan digunakan untuk mengukur kemampuan akademik, 

kemampuan mental dan kemampuan kecerdasan, yang paling populer dari tes ini 

adalah digunakan untuk mengukur IQ  atau sering dikenal dengan nama tes 

kecerdasan Stanford-Binet, sesuai dengan  nama perancang yakni Alfred Binet pada 
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tahun 1900-an.   Selain itu ada pun tes lain yang bisa digunakan yakni skala 

Wechsler yang dirancang oleh David Wechsler. Skala Wecshler  dirancang 

berbdasarkan perbedaan usia. 

 

2) Tes Bakat 

Tes bakat banyak digunakan oleh para  konselor dan tenaga professional 

lainnya untuk mengidentifikasi (a) kemampuan potensial yang tidak disadari 

individu, (b) mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensial 

individu tertentu, (c) menyediakan informasi untuk membantu individu membuat 

keputusan pendidikan dan  karir atau alternative pilihan yang ada (d) membantu 

memprediksi tingkat sukses akademis atau pekerjaan yang bisa di antisipasi individu 

dan (e)  berguna bagi mengelompokkan individu dengan  bakat serupa bagi tujuan 

perkembangan kepribadian dan pendidikan. Tes bakat dapat dilakukan untuk 

mengungkapkan antara lain bakat Khusus, tes bakat umum, tes bakat unik tes bakat 

skolastik dan lainnya.  

 

3) Inventori Minat  

Inventori minat dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pada setiap individu 

ada perbedaan dalam minat baik secara umum maupun minat pekerjaan tertentu. 

Karena itu  inventori minat dirancang untuk menilai minat-minat pribadi dan 

mengaitkan minat-minat tersebut dengan wilya kerja yang lain. 

 

4) Tes Kepribadian 

Anastasi (2007) berpendapat bahwa tes kepribadian merupakan instrument 

untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antar pribadi dan sikap, 

sesuatu yang dibedakan dari bakat atau ketrampilan. Tes kepribadaian yang standard 

an popular digunakan antara lain  Indikator Tipe Kepribadian Myers-Briggs (MBTI), 

Jadwal Preferensi Pribadi Edwards (EPPS)  dan Inventori Multifase Minesota 

(MMPI). 

 

5) Tes Prestasi  

Tes prestasi belajar berhubungan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan 

atau pencapaian dalam suatu bidang sehingga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi prestasi anak-anak, mengelompokkan siswa menurut tingkat 
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pengetahuannya dan memberikan informasi pada orang tua tentang kelemahan dan 

kelebihan bidang akademik anaknya. 

b. Instrumen Non Tes  

Untuk melengkapi data hasil tes akan lebih akurat hasilnya bila dipadukan dengan 

data-data yang dihasilkan dengan menggunakan teknik yang berbeda, dapat disajikan 

alat pengumpul data dalam bentuk non-tes. Instrumen non-tes meliputi berbagai 

prosedur, seperti pengamatan, wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, 

inventori yang dibakukan. Agar diperoleh hasil yang terandalkan, pengamatan dan 

wawancara dilakukan dengan mempergunakan pedoman pengamatan atau pedoman 

wawancara. Catatan anekdot merupakan hasil pengamatan, khususnya tentang tingkah 

laku yang tidak biasa atau khusus yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Angket 

dan daftar isian dipergunakan untuk  mengungkapkan berbagai hal, biasanya tentang 

diri individu, oleh individu sendiri. Sosiometri untuk melihat dan memberikan 

gambaran tentang pola hubungan sosial di antara individu-individu dalam kelompok. 

Dengan sosiometri akan dapat dilihat individu-individu yang populer, yang membentuk 

klik atau kelompok-kelompok tertentu, dan mereka yang terpencil (terisolasi). 

Sedangkan melalui inventori yang dibakukan akan dapat diungkapkan berbagai hal 

yang biasanya merupakan pokok pembahasan dalam rangka pelayanan bimbingan dan 

konseling secara lebih luas, seperti pengungkapan jenis-jenis masalah yang dialami 

individu, sikap dan kebiasaan belajar peserta didik. 

Instrumen non tes terdiri dari beberapa jenis antara lain: 

1) Observasi 

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Berikut ini alat dan cara melaksanakan 

observasi : 

a) Catatan anekdot (Anekdotal Record) 

Alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut aturan 

kejadian, terhadap bagaimana kejadiannya, bukan pendapat pencatat tentang 

kejadian tersebut. 

b) Catatan Berkala (Insidental Record) 

Dilakukan berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala tetapi tadak 

dilakukan terus menerus, melainkan pada waktu tertentu dan tebatas pula pada 

waktu yang telah ditetapkan untuk tiap-tiap kali pengamatan. 

c) Daftar Check (Check List) 
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Penataan data dilakukan dengan menggunakan sebuah daftar yang memuat 

nama observer dan jenis gejala yang diamati. 

d) Skala Penilaian (Rating Scale) 

Pencatatan data dengan alat ini dilakukan seperti check list. Perbedaannya 

terletak pada kategorisasi gejala yang dicatat. Dalam rating scale tidak  hanya 

terdapat nama objek yang diobservasi dan gejala yang akan diselidki akan tetapi 

tercantum kolom – kolom yang menunjukkan tingkatan atau jenjang setiap gejala 

terasebut. 

e) Peralatan Mekanis (Mechanical Device) 

Pencatatan dengan alat ini tidak dilakukan pada saat observasi berlangsung, 

karena sebagian atau seluruh peristiwa direkam dengan alat sesuai dengan 

keperluan 

 

2) Kuesioner  

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan 

yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban (Depdiknas, 2004). 

Tujuan umum kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan 

tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara 

serentak.  

Langkah-langkah penyusunan kuesioner menurut Triyanto (2010):  

a) Tahap persiapan : menjabarkan variabel-variabel yang akan diukur 

b) Tahap pelaksanaan 

c) Tahap analisis hasil 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner antara lain: 

a) Merumuskan tujuan yang diinginkan dari penggunaan angket sebagai alat 

pengumpul data siswa. 

b) Mengidentifikasi masalah yang menjadi materi angket dan dijabarkan ke dalam 

susunan kalimat-kalimat pertanyaan 

c) Susunan kalimat pertanyaan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa 

d) Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, jelas dan tidak bermakna ganda 

e) Menuntut kreativitas penyusun angket agar diperoleh obyektifitas jawaban. 

 

3) Wawancara  

Wawancara merupakan  salah satu metode pengumpulan data untuk 

memperoleh data  dan informasi dari siswa secara lisan. Proses wawancara dilakukan 
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dengan cara tatap muka secara langsung dengan siswa. Selama proses wawancara 

petugas bimbingan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan jawaban dari 

pertanyaan yang akan diberikan dan membuat catatan mengenai hal – hal yang di 

ungkapkan kepadanya. 

Darley (dalam Wietza,2012) mengajukan empat kaidah dalam wawancara 

konseling sbb: 

a. Dalam wawancara seorang konselor tidak memberikan ceramah, artinya konselor 

terlalu banyak bicara, sehingga telah menyita hampir seluruh waktu pertemuan 

dengan klien. Konseling yang baik , kegiatan berbicara ada pada klien, sehingga 

konselor akan banyak melakukan kegiatan mendengarkan 

b. Dalam berbicara konselor menggunakan kata-kata sederhana , berarti kata-kata itu 

dapat dicerna oleh klien , dapat dipahami dan dimengerti. Dengan demikian 

terjadi hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar. 

c. Dalam wawancara konselor harus merasa yakin bahwa informasinya diperlukan 

oleh klien, berarti mempunyai keyakinan bahwa dirinya diperlukan dan 

pertolongannya sangatlah dibutuhkan. Keyakinan itu akan menjadikan konselor 

mantab dalam memberikan bantuan kepada klien. 

d. Konselor merasakan sikap klien dalam menyelesaikan masalahnya, hal ini berarti 

adanya perasaan empati dari konselor-konselor memahamai diri klien, dan klien 

mengerti bahwa konselornya memahami dirinya. 

Prosedur atau Langkah-langkah Wawancara Ardani (2004) 

Pedoman/petunjuk wawancara secara garis besar, sebagai berikut : 

1. Persiapan. 

a. Menentukan tujuan.  

b. Menetapkan bentuk pertanyaan ( pertanyaan bebas atau terpimpin ) 

c. Menetapkan  responden yang diperkirakan sebagai sumber informasi. 

d. Menetapkan jumlah responden yang akan diwawancaraie. Menetapkan jadwal 

pelaksanaan wawancara. 

e. Mengadakan hubungan dengan responden. 

2. Pelaksanaan 

a. Memilih pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar terarah dan dibutuhkan 

dalam rangka mengumpulkan informasi. 

b. Mengadakan wawancara 

3. Penutup 
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a. Menyusun laporan wawancara secara sistematis  

b. Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan wawancarag. Mengadakan diskusi 

tentang hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaanwawancara itu. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara: 

a. Lama dan pemilihan waktu wawancara 

b. Jenis pertanyaan dan hal yang terkait 

c. Cara memilih narasumber: sesuai dengan tujuan wawancara 

d. Cara memilih/menentukan topik: permasalahan yang masih hangay di 

masyarakat. 

e. Sikap pewawancara  

 

4) Otobiografi 

Otobiografi merupakan karangan yang dibuat siswa mengenai riwayat 

hidupnya sampai pada saat sekarang. Riwayat hidup ini dapat mencakup keseluruhan 

hidupnya dimasa lampau atau beberapa aspek kehidupannya saja. Otobiografi adalah 

suatu metode pengumpulan data dengan menuliskan riwayat hidup sendiri, 

menyangkut riwayat pendidikan, riwayat prestasi, cita-cita dan harapannya masa 

yang akan datang, atau menggunakan tulisan yang ada tentang kehidupan seseorang. 

 

5) Sosiometri 

Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang jaringan  

sosial dalam suatu kelompok, yang berukuran kecil antara 10-50 orang, data diambil 

berdasarkan prefensi pribadi antara anggota kelompok. Proses pembuatan sosiometri 

dilakukan dengan jalan meminta kepada setiap individu dalam kelompok lainnya 

untuk memilih anggota kelompok lainnya (tiga orang) yang disenagi atau tidak 

dalam bekerjasama, yang masing-masing nama disusun menurut nomor urut yang 

paling disenagi atau paling tidak disenagi. Atas dasar saling pilihan atara anggota 

kelompok ini inilah dapat diketahui banyak tidaknya seorang individu dipilih oleh 

anggota kelompoknya, bentuk-bentuk hubungan dalam kelompok, kepopuleran dan 

keterasingan individu. 

3. Kegunaan instrumen dalam bimbingan dan konseling  

Berikut merupakan penjelasan mengenai kegunaan instrumen tes dan non-tes 

menurut Prayitno ( 2012). Secara umum kegunaan hasil pengungkapan melalui instruumen 

tes yaitu untuk keperluan bahan diagnostik (baik diagnostik kesulitan belajar amupun 
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diagnostik kesulitan pribadi lainnya) bahan informasi dalam layanan penempatan 

pemilihan program khusus, pemilihan kelanjutan studi, pemilihan lapangan kerja dan 

penempatan lainnya.  

Kegunaan hasil intsrumentasi tes bagi siswa antara lain: 

a. Untuk memahami diri seiswa, sampai dimana kemampuan yang ia miliki 

b. Untuk memudahkan penempatan karir 

c. Membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri mengerti apa kelabihan dan 

kekurangannya.  

Sedangkan kegunaan hasil pengungkapan instrumen non-tes ialah dapat membantu 

konselor dalam:  

a. Memperkokoh dasar – dasar pertimbangan berkenaan dengan berbagai masalah pada 

individu seperti masalah penyesuaiyan dengan lingkungan, masalah prestasi hasil 

belajar, masalah penempatan dan penyaluran. 

b.  Memahami sebab – sebab terjadinya masalah dari individu 

c.  Mengenali individu yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan sangat rendah 

yang memerlukan bantuam khusus. 

d. Memperoleh gambaran tentang kecakapan. Kemampuan atau keterampilan seseorang 

individu dalam bidang tertentu. 

Sedangkan kegunaan hasil intsrumentasi non-tes bagi siswa antara lain:  

a. Membantu siswa memperoleh pemahaman diri dan pengarahan diri dalam proses 

mempersiapkan diri untuk bekerja dan berguna dalam masyarakat. 

b.  Siswa dapat menilai dan memahami dirinya terutama mengenai potenti dasar, minat, 

sikap, kecakapan dan cita – citanya. 

c. Siswa akan sadar dan memahami nilai – nilai yang ada dalam masyarakat 

d. Siswa dapat menemukan hambatan – hambatan yang sifatnya dari dirinya dan dapat 

mengatasi hambatan – hambatan  itu. 

e. Membantu siswa dalam melaksanakan masa depannya, hingga dia dapat menemukan 

karier yang cocok dalam kehidupannya. 

4. Prosedur Pengembangan Instrumen Bimbingan dan Konseling  

Menurut Anastasi (2007),  ada beberapa pertimbangan yang perlu mendapat 

perhatian para konselor dalam penggunaan prosedur asesmen dalam  bimbingan dan 

konseling. antara lain adalah : 

a) Instrumen yang dipakai haruslah yang sahih dan terandalkan. Pemilihan instrumen yang 

akan dipergunakan didasarkan atas ketepatan kegunaan dan tujuan yang hendak dicapai.  
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b) Pemakai instrumen (dalam hal ini konselor) bertanggung jawab atas pemilihan 

instrumen yang akan dipakai, monitoring pengadministrasiannya dan skoring, 

penginterpretasian skor dan penggunaannya sebagai sumber informasi bagi 

pengambilan keputusan tertentu  

c) Pemakaian instrumen, harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya persiapan 

instrumennya saja, tetapi persiapan klien yang akan mengambil tes itu. klien hendaknya 

memahami tujuan dan kegunaan tes itu dan bagaimana kemungkinan hasilnya.  

d) Perlu diingat bahwa tes atau instrumen apa pun hanya merupakan salah satu sumber 

dalam rangka memahami individu secara lebih luas dan dalam.  

Persyaratan alat tes menurut Anastasi (2007) adalah: 

a) Standarisasi-norma (tingkat perkembangan yang dicapai seperti mental age, grade 

equivalent. Posisi relatif dalam kelompok tertentu seperti deviasi IQ, standar skor.) 

b) Objektivitas 

c) Reliabilitas 

d) Validitas  

Penyusunan tes dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan tes, penulisan tes 

dan analisis tes. Perencanaan tes dilakukan dengan langkah-langkah: 

a) Menetapkan tujuan tes 

b) Menetapkan hasil belajar yang akan diukur 

c) Mempersiapkan tabel spesifikasi 

d) Menetapkan isi materi tes 

e) Menetapkan butir tes 

f) Menyiapkan norma aturan 

g) Mempersiapkan kunci jawaban/scoring 

Tabel.1 Perbedaan skala dan angket 

No Perbedaan Angket Skala  

1 Jenis data  Berupa data faktual atau yang 

dianggap fakta dan kebenaran 

yang diketahui oleh subjek  

Deskripsi mengenai aspek 

kepribadian individu 

2 Jenis pertanyaan  Pertanyaan langsung terarah 

kepada konfirmasi mengenai 

data yang hendak diungkap. 

Data termaksud berupa fakta 

Aitem pada skala berupa 

penerjemahan dari indikator 

keperilakuan guna 

memancing jawaban yang 
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atau opini yang menyangkut diri 

responden. Asumsi dasar angket 

yaitu bahwa responden adalah 

orang yang paling mengetahui 

dirinya sendiri 

tidak secara langsung 

menggambarkan keadaan 

diri subjek, yang biasanya 

tidak disadari oleh 

responden yang 

bersangkutan.  

3. Responden  Responden terhadap angket tahu 

persis mengenai apa yang 

ditanyakan dalam angket dan 

informasi apa yang dicari oleh 

pertanyaan yang bersangkutan.  

Responden terhadap skala 

psikologi, sekalipun sangat 

memahami isi 

pernyataannya namun tidak 

menyadari arah jawaban 

yang dikehendaki dan 

kesimpulan apa yang 

sesungguhnya diungkap 

oleh pertanyaan tersebut 

4 Respon  Tidak dapat diberi skor (dalam 

arti harga atau nilai jawaban) 

melainkan diberi angka coding 

sebagai identifikasi atau 

klasifikasi jawaban  

Diberi skor melalui proses 

penskalaan (scaling)  

5 Tujuan  Mengungkap data dan informasi 

mengenai banyak hal 

Dirancang hanya untuk 

mengungkap satu tujuan 

ukur saja (unidimensional) 

6 Reliabilitas  Reliabilitasnya secara 

psikometrik  

Lebih terbuka terhadap 

berbagai sumber eror  

7 Validitas  Lebih ditentukan oleh kejelasan 

tujuan dan kelengkapan 

informasi yang hendak 

diungkapnya 

Ketepatan operasionalisasi 

konstrak psikologi yang 

hendak diukur menjadi 

indikator keperilakuan dan 

aitem-aitemnya.  
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5. Prosedur Pengembangan Instrumen 

Gambar 2.1 Alur kerja dalam penyusunan skala psikologi (Azwar, 2015:15) 
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Penjelasan : 

1. Identifikasi tujuan ukur  

Memilih suatu definisi 

2. Pembatasan domain ukur 

Dengan cara menguraikan kontrak teoritik atribut yang diukur menjadi beberapa 

dimensi atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya jelas.  

3. Operasionalisasi aspek 

Operasionalisasi ini dirumuskan kedalam bentuk indikator keperilakuan 

(behavioral indicators). Himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta demensinya 

diwakilinya kemudian dituangkan dalam bentuk kisi-kisi. Sebelum penulisan aitem 

dimulai, perancang skala perlu menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak 

digunakan. Format stimulus ini erat berkaitan dengan metode penskalaannya.  

4. Penulisan aitem  

Penulisan aitem harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah  penulisan yang sudah 

ditentukan.  

5. Ujicoba bahasa 

a. Reviu (review) pertama harus dilakukan oleh penulis aitem sendiri, yaitu dengan 

memeriksa ulang setiap aitem yang ditulis apakah juga tidak keluar dari pedoman 

penulisan aitem. 

b. Reviu selanjutnya dilakukan oleh beberapa orang yang berkompeten (sebagai panel). 

Kompetensi ini meliputi penguasaan masalah konstruksi skala, masalah atrbut yang 

diukur dan bahasa tulis standar.  

6. Field test 

Hanya aitem-aitem yang diyakini akan berfungsi dengan baik yang boleh diloloskan 

untuk mengikuti uji-coba empirik di lapangan. 

7. Seleksi aitem 

Analisis aitem merupakan proses pengujian aitem secara kuantitatif guna mengetahui 

apakah aitem memenuhi persyaratan psikometrik untuk disertakan sebagai bagian dari 

skala. Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi aitem. Aitem-aitem yang tidak 
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memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki lebih dahulu sebelum 

dapat menjadi bagian dari skala.  

8. Validasi konstrak 

Validasi skala pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan. Validasi isi 

yang dilakukan melalui proses reviu aitem oleh panel ahli (expert judgment) namun 

sebenarnya semua skala psikologis harus diuji konstraknya.  

9. Kompilasi final  

Format akhir skala dirakit dalam bentuk tampilan yang menarik namun tetap 

memudahkan bagi responden untuk membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk final 

berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan dan mungkin pula lembar jawaban 

yang terpisah. 

 

B. PROSEDUR PENGEMBANGAN MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING  

1. Hakikat Perencanaan Media 

Nursalim (2013:24) Pengadaan media dapat menggunakan media yang sudah ada 

yang dibuat oleh pihak tertentu (produsen media) dan kita dapat langsung menggunakanya. 

Selain itu, konselor juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Disinilah 

diperlukannya perencanaan. Jika kita mempunyai media dengan cara membeli yang sudah 

ada, kegiatan perencanaan media tidak terlalu banyak dilakukan, cukup dengan 

mencocokan isi materi layanan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dengan 

media yang tersedia, Berbeda halnya jika kita membuat media sendiri berdasarkan 

kebutuhan, dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek, sehingga media yang 

dibuat sesuai kebutuhan. 

Sadiman dkk (2013:84) beberapa penyebab orang memilih media antara lain adalah 

a. Bermaksud mendemontrasikanya seperti halnya pada kuliah tentang media;b. Merasa 

sudah akrab dengan media tersebut; c. Ingin memeberi gambaran atau penjelasan yang 

lebih konkret dan d; merasa bahwa media dapat berbuat lebih baik dari yang bisa 

dilakukanya, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa.  

 

2. Kriteria Pemilihan Media 

Sadiman dkk (2011: 85) Kriteria pemilihan media dikembangkan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat 
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kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristiknya) media yang bersangkutan. Profesor 

Ely dalam kuliahnya di fakultas Pascasarjana IKIP Malang tahun 1982 mengatakan bahwa 

pemilihan media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. 

3. Model/Prosedur Pemilihan Media 

Sadiman dkk.(2011:87) Tujuan pengelompokan maupun pemilihannya memang 

berlainan. Karena itu kita juga tidak perlu heran bila kemudian timbul berbagai jenis, cara, 

maupun prosedur pemilihan media. Namun demikian dilihat dari bentuknya, cara-cara 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model flowchart yang 

menggunakan sistem pengguguran (atau eliminasi) dalam pengambilan keputusan 

pemilihan, model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan 

sampai seluruh pemilihan kriterianya pemilihanya diidentifikasi, dan model ceklist yang 

juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan.  

 

4. Langkah-langkah perencanaan Media 

Apa langkah-langkah dalam perencanaan media? Secara umum dapat dirinci sebagai 

berikut: (1) Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, (2) Perumusan tujuan 

bimbingan dan konseling, (3) Perumusan butir-butir materi yang terperinci, (4) 

mengembangkan alat pengukur keberhasilan, (5) GBPM (Garis Besar Pengembangan (6) 

Menuliskan naskah media, (7) Merumuskan instrumen dan tes, (8) Revisi. 
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Gambar 2.2 Prosedur Pengembangan Media 
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Penjelasan GBPM = Garis Besar Pengembangan Media:  

a. Identifikasi Kebutuhan dan Karakteristik siswa 

Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan (need )siswa. Dalam bimbingan 

dan konseling yang dimaksud dengan kebutuhan adalah adanya kesenjangan taraf 

perkembangan siswa dalam berbagai aspek pribadi yang telah dicapai sekarang. Adanya 

kebutuhan, seyogianya menjadi dasar dan pijakan dalam membuat media pembelajaran, sebab 

dengan dorongan kebutuhan inilah media dapat berfungsi dengan baik. Kesesuaian media 

dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama, sebab hampir tidak ada satu media yang 

dapat memenuhi semua tingkatan usia. 

Karakteristik siswa juga merupakan salahsatu pertimbangan dalam merencanakan media. 

Karakteristik ini lebih mengarah pada modalitas yang dimiliki seseorang, diantaranya adalah 

kinestetik, visual, dan auditori. Karakteristik siswa kinestetik adalah siswa mampu menguasai 

informasi apabila disibukan dengan suatu aktivitas. Karakteristik siswa visual adalah siswa 
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mampu menguasai informasi secara optimal apabila melalui penglihatan. Karakteristik siswa 

auditori adalah siswa mampu menguasai informasi secara optimal apabila melalui 

pendengaran. 

 

b. Perumusan Tujuan 

Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan tujuan akan 

mempengaruhi arah dan tindakan kita. Dengan tujuan itu pulalah kita dapat mengetahui 

apakah target sudah dapat tercapai atau tidak. Dalam bimbingan dan konseling tujuan juga 

merupakan faktor yang sangat penting, karena tujuan itu akan menjadi arah pada siswa untuk 

melakukan perilku yang diharapkan dengan tujuan tersebut. Dengan tujuan yang jelas seperti 

itu, maka dengan mudah guru BK dapat mengetahui sejauh mana siswa mampu mencapai 

tujuan itu. 

Tujuan yang baik memiliki ciri: jelas, terukur dan operasional. Merumuskan tujuan 

yang baik tidak mudah, diperlukan latihan dan pengalaman menyusun tujuan yang baik.  

Namun, sebagai patokan, sebaiknya perumusan tujuan haruslah memiliki ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Client Oriented. Dalam merumuskan tujuan, harus selalu berpatokan pada perilaku 

siswa/konseli, dan bukan perilaku guru BK. Sehingga dalam perumusannya kata-kata 

siswa secara ekplisit dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus 

mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa. 

2. Operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan oparasional sehingga 

mudah untuk mengukur tingkat keberhasilanya. Tujuan yang spesifik ini terkait dengan 

penggunaan kata kerja. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan 

siswa yang juga bersifat umum, namun sebaliknya kata kerja yang khusus akan 

menghasilkan perilaku yang khusus juga. 

 

c. Perumusan Materi 

Titik tolak perumusan materi bimbingan dan konseling adalah dari rumusan tujuan. Materi 

perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, di antaranya: 

1. Sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk bimbingan dan konseling 

benar-benar telah teruji kebenaranya dan kesahihanya. Hal ini juga berkaitan dengan 

keaktualan materi sehingga materi yang disiapkan tidak ketinggalan zaman, dan 

memberikan kontribusi untuk masa yang akan datang. 

2. Tingkat signifikansi(significant). Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan 

pertanyaan sebagai berikut: Sejauhmana materi tersebut penting untuk dipelajari? Penting 
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untuk siapa? Di mana dan mengapa? Dengan demikian materi yang diberikan kepada 

siswa tersebut benar-benar yang dibutuhkannya. 

3. Kebermanfatan (utility). Kebermanfatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua 

sudut pandang yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non akademis. Secara akademis 

materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan secara 

nonakademis materi harus menjadi bekal berupa life skill baik berupa 

pengetahuanaplikatif, keterampilan dan sikap yang dibutuhkanya dalam kehidupan 

keseharian. 

4. Learnability. Artinya sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, baik dari 

aspek kesulitanya (tidak telalu mudah, sulit, ataupun sukar) dan bahan ajar tersebut layak 

digunakan sesuai dengan kebutuhan setempat. 

5. Menarik minat(interest). Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat 

memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada 

siswa harus menimbulkan keingintahuan lebih lanjut, sehingga memunculkan dorongan 

lebih tinggi untuk belajar secara aktif dan mandiri. 

 

d. Penulisan Garis Besar Pengembangan Media (GBPM) 

GBPM merupaan petujuk yang diberikan pedoman oleh para penulis naskah didalam 

penulisan naskah program media.GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, 

tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang 

akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan, karena tidak semua topik 

dalam layanan bimbingan dan konseling cocok untuk dibuat media tertentu misalnya video 

atau radio. Misalnya topik-topik berisi materi bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan psikomotorik lebih cocok di produksi untuk media video, 

media cetak atau tatap muka. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sajian media antara 

lain adalah: 

1. Terjadinya persamaan persepsi 

2. Efisien: tidak memerlukan penjelasan yang panjang 

3. Efektif: sampai ke sasaran 

4. Motivatif dan rekreatif 

Didalam penyusunan GBPM dan jabaran materi melibatkan ahli materi, yakni orang 

yang menguasai isi atau materi. Umumnya ahli materi berasal dari perguruan tinggi, juga bisa 

jadi guru BK sendiri. Tugasnya adalah menilai naskah program dari kelayakan materinya. 

Yang kedua adalah ahli media.Ahli media inimenilai dari segi pemilihan medianya, dan juga 
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segi estetika program ditinjau dari segi kelayakan medianya. Dan yang terahir adalah petugas 

bimbingan dan konseling, yang umumnya guru BK/konselor. Mereka berpengalaman dalam 

menyampaikan materi di kelas. Ia bertugas untuk mengembangkan isi GBMP dan jabaran 

materi. Dalam hal ini GBPM dan jabaran materi yang dikembangkan walaupun sudah 

dianggap memadai karena disusun berdasarkan pengealaman melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling, keabsahan program baik dari segi isi ataupun media, naskah 

program yang telah ditulismasih perlu diperiksa lagi oleh ahli materi dan ahli media.  

 

C. PENULISAN NASKAH MEDIA 

1. Pengertian naskah media 

Istilah naskah mungkin tidak begitu asing buat anda karena istilah ini juga digunakan 

untuk membuat media cetak seperti halnya buku, koran, majalah, dan sebagainya. Namun 

demikian secara umum naskah dalam perencanaan program media dapat diartikan sebagai 

pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentul visual, grafis, dan audio sebagai 

acuan dalam pembuatan media tertentu. Secara sederhana naskah juga dapat berupa 

gambaran umum media atau juga outline media yang akan dibuat. Mengapa naskah perlu 

dibuat? Hal ini perlu dilakukan karena media bimbingan dan konseling yang mengandung 

isi materi dan tujuan diharapkan tercapai, melalui naskah inilah tujuan dan materi tersebut 

dituangkan dengan kemasan sesuai dengan jenis media, sehingga media yang dibuat benar-

benar akan memiliki kesesuaian sesuaian dengan tujuan. 

Apakah setiap jenis media membutuhkan naskah? Dapat dipastikan bahwa setiap 

media apapun yang akan dibuat membutuhkan naskah dan perlu dibuat naskahnya, karena 

fungsi dari naskah adalah pedoman bagi pengguna dan terutama pembuat media. Dilihat 

dari formatnya naskah memiliki bermacam-macam jenis, tiap jenis memiliki bentuk yang 

berbeda. Namun demikian dilihat dari fungsinya sama, yaitu sebagai penuntun dalam 

memproduksi media, unsur-unsur audio, teks, dan visual yang harus ditampilkan dalam 

media beserta urutanya dengan jelas tertera dalam naskah 
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Penjelasan:  

Pembuatan naskah media diawali dengan ide atau gagasan. Menghasilkan media yang 

bagusdiperlukan kreativitas dan cemerlang. Dengan demikian diperlukan pemikiran-

pemikiran kira-kira ide seprti apa yang menarik namun tetap memiliki substansi materi yang 

jelas. 

2. Jenis Naskah Media 

a. Naskah Media Audio 

Media audio adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk audio atu suaran dan 

untuk menerima informasi tersebut menggunakan indra pendengaran. Format audio yang 

dapat disajikan adalah suara manusia (naratif), musik, lagu/vokal, dan sound effect. 

Dengan format tersebut informasi dapat dikemas sedemikian rupa sehingga membutuhkan 

daya imajinasi untuk membuat program audio lebih hidup dn menarik. Dilihat dari 

bentuknya yang termasuk media audio diantaranya audio rekaman. 

b. Naskah Media Video 

Media video adalah media yang menyajikan informasi dalam suara dan visual. Unsur suara 

yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik, sedangkan unsur berupa 

gambar/foto diam (stil image), gambar bergerak (motion picture), animasi dan teks. 

1. Format Naskah 

Keterangan-keterangan yang didapat dari hasil exsperimen coba-coba dengan 

storyboard tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk skrip atau naskah program 

menurut tata urutan yang dianggap sudah benar. 

2. Shooting Script/ Skenario 

Bila diatas disebutkan bahwa skrip terutama ditunjukan untuk bahan pegangan 

sutradara dan pemain, skenario lebih merupakan petunjuk operasional dalam 

pelaksanaan produksia atau pembuatan programnya. 

3. Petunjuk Pengembilan 

gambar 

Petunjuk pengambilan gambar adalah posisi pengambilan oleh kamera pada objek yang 

diambil. 

 

c. Naskah Media Grafis 

Media grafis adalah media yang dihasilkan dengan cara dicetak melalui teknik 

manual atau dibuat dengan cara menggambar atau melukis, teknik printing, sablon, atau 

offset, sehingga media ini disebut juga media printed material atau bahan bahan yang 
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tersetak. Yang termasuk media grafis diantaranya: bagan, poster, diagram, karikatur, 

komik pendidikan, dan media foto. Dalam perkembanganya membuat media cetak menjadi 

lebih praktis dibandingkn dengan cara manual menuntut keterampilan dan keahlian khusus 

yaitu menggambar dan melukis dan kita sadari kemampuan ini tidak semua guru BK 

memilikinya. Kemudahan dalam membuat media grafis sekarang ini karena dibantu 

dengan menggunakan komputer. 

Prosedur umum dalam merancang media grafis dapat dilakukan dengan mengikuti lagkah-

langkah sebagai berikut: 

Pertama, mengidentifikasi program. Kedua, mengkaji literatur. Ketiga, membuat 

naskah. Naskah untuk media grafis berisi sketsa visual yang akan ditampilkan berisi objek 

gambar, grafik, diagram, objek foto, dan isi pesan visual dalam bentuk teks. Naskah media 

untuk media presentasi berupa storyboard dengan format double columm berisi kolom 

visual yang diisi dengan semua tampilan dalam bentuk visual dan kolom audio.Keempat, 

kegiatan produksi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Pengembangan Media Grafis. 

Keuntungan dan Manfaat Penggunaan Media dan Teknologi  

Secara umum penggunaan media untuk keperluan mengkomunikasikan informasi akan 

memberikan keuntungan bagi penggunanya antara lain: 

a. Informasi yang dikomunikasikan menjadi lebih standar 

b. Penyejian infromasi dapat dibuat menjadi lebih menarik 

c. Kualitas penerimaan informasi menjadi lebih baik 

d. Memungkinkan terjadinya proses belajar secara individual 
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Manfaat Media dalam Bimbingan dan Konseling adalah: memotivasi, penyampaian 

informasi dan pembelajaran bimbingan dan konseling. 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Instrument dalam bimbingan konseling adalah alat untuk mengumpulkan data – data 

tentang konseli, sehingga dengan adanya data yang akurat tersebut maka pemberian 

bimbingan dapat dilaukan secara efektif. Data yang akurat tersebut hanya akan dapat 

dikumpulkan dengan alat instrument yang tepat pula. Penggunaan media menjadi sangat 

penting dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Agar media dapat digunakan 

sebagai pendukung tercapainya tujuan, maka perlu strategi yaitu persiapan sebelum 

menggunakan media, kegiatan selama menggunakan media dan kegiatan tindak lanjut 

B. Saran  

Dengan adanya penulisan makalah ini, semoga pembaca mendapatkan penjelasan 

mengenai instrumentasi dan media bimbingan dan konseling. Namun penulis menyadari 

bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna untuk itu diharapkan kritik dan saran dari 

pembaca, terutama dosen pembimbing mata kuliah pengembangan instrumen dan media BK 

dan umumnya kepada rekan-rekan mahasiswa.  
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