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A. PENDAHULUAN 

Program konseling merupakan program yang sangat penting dalam 

bimbingan dan konseling. Melalui program inilah guru BK/ Konselor 

memberikan intervensi kepada siswa yang memiliki permasalahan. 

Evaluasi terhadap program konseling ini tentunya penting untuk 

dilakukan mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi menuntut 

dilakukannya konseling bagi siswa tersebut. Dalam konteks tersebut, maka 

konselor memiliki tanggungjawab untuk mengetahui efektivitas terhadap 

konseling yang dilakukan, sehingga secara terus menerus dapat memperbaiki 

program konseling yang diselenggarakan. Selain itu, guru BK/Konselor yang 

memiliki tanggung jawab untuk melaporkan keberhasilan konseling yang 

dilakukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah, orang 

tua dan lain sebagainya. 

Pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga, yaitu konsep evaluasi 

program konseling, prosedur pelaksanaan evaluasi program konseling, serta 

contoh evaluasi program konseling. 

 

B. KONSEP EVALUASI PROGRAM KONSELING 

Evaluasi program konseling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas program konseling yang diselenggarakan di sekolah. 

Evaluasi program konseling dapat dilakukan dengan beberapa metode. 

Pertama, evaluasi program konseling dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode survey. Pada desai survey, konselor mengembangkan angket yang 

berisi tanggapan siswa (tentunya yang mendapatkan program konseling) 

terhadap proses konseling yang dilakukan.  Mettode survey ini lebih cocok 

apabila konselor hanya ingin mengetahui secara keseluruhan keberhasilan 

program konseling yang diselenggarakan. Metode survey ini tentunya 

memberikan informasi yang minim mengenai perubahan yang diakibatkan 

oleh intervensi. Kondisi ini tentunya akan membuat guru BK/ Konselor sulit 

untuk melaporkan perkembangan siswa pada program konseling. 
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Metode lain yang juga digunakan untuk mengevaluasi program 

konseling adalah metode studi kasus. Pada metode study kasus guru BK/ 

Konselor melakukan evaluasi pada siswa  (yang mengikuti program 

konseling) selama kegiatan konseling dilakukan. Dalam istilah yang berbeda 

Borders & Drury menyatakan bahwa evaluasi yang tepat untuk program 

konseling adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif yang dimaksud adalah 

evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara terus menerus sepanjang 

konseling diselenggarakan. Hal utama dalam evaluasi ini adalah 

pengumpulan data yang dilakukan sepanjang tahun. 

Pada evaluasi, termasuk juga evaluasi program konseling, data 

merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pengambilan 

kesimpulan/keputusan yang tepat. Keberadaan data siswa ini tentunya 

memungkinkan guru BK/ Konselor melakukan dua kegiatan. Pertama, 

melalui data yang dimiliki, guru BK/ Konselor dapat mengetahui sejauh mana 

efektivitas program konseling yang dilakukannya. Efektivitas program 

konselor tersebut dapat dilihat berdasarkan pencapaian siswa terhadap tujuan-

tujuan yang ditetapkan (goals) dalam konseling. Selain itu, keberadaan data 

juga dapat digunakan konselor untuk memberikan laporan perkembangan 

siswa yang menjadi kliennya. Laporan sebagai bentuk tanggung jawab 

konselor pada apa yang dilakukannya.  

 

C. PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM KONSELING 

Prosedur pelaksanaan menggunakan metode studi kasus atau Borders & 

Drury menyebutnya sebagai evaluasi formatif. 

1. Menentukan Tujuan 

Tahap pertama dalam melakukan evaluasi adalah menentukan tujuan 

evaluasi. Penentuan tujuan ini merupakan hal yang sangat penting karena 

berdasarkan tujuan inilah Guru BK/ Konselor sekolah akan melakukan 

evaluasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa program konseling merupakan 

program yang diselenggarakan oleh guru BK / Konselor untuk merespon 

kebutuhan siswa dalam hal pengentasan masalah. Konseling merupakan 
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intervensi yang diberikan konselor untuk membantu siswa mengatasi 

masalah yang dialaminya. Sebagaimana sebuah intervensi, konseling 

memiliki pendekatan, metode, serta teknik tertentu. Untuk itu, maka guru 

BK/ Konselor perlu untuk mengetahui efektivitas konseling yang ia 

selenggarakan. Selain itu, guru Bk/ Konselor juga memiliki tanggung 

jawab untuk dapat melaporkan akibat atau dampak dari intervensi/ 

konseling yang ia selenggarakan kepada siswa. Dalam hal ini guru BK / 

Konselor melaporkan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan (Goals) 

yang ditetapkan dalam konseling. Dengan demikian, tujuan dalam 

evaluasi program konseling dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program konseling, 

berkenan dengan pendekatan yang digunakan, teknik, serta fasilitas 

pendukung. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana capaian tujuan-tujuan yang 

ditetapkan dalam konseling. 

 

2. Menetapkan Kriteria 

Sebuah program akan dikatakan berhasil dan sukses apabila 

memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Membahas mengenai 

kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi tidak akan terlepas 

membahas standar, dan indikator. Makna ketiga konsep tersebut tentunya 

tidak sama, akan tetapi memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. 

Mutrofin & Hadi menjelaskan kriteria merupakan karakteristik program 

yang dianggap basis penting untuk melakukan riset evaluasi pada 

program tersebut (Hadi & Nutrofin, 2006:77). Pendapat ini senada 

dengan apa yang disampaikan oleh Winkel dan Hastuti bahwa kriteria 

adalah patokan dalam evaluasi program. Berbeda dengan kriteria, standar 

memiliki penekanaanya pada pertanyaan “ seberapa banyak kriteria 

penting telah mencukupi?”. Sementara indikator merujuk pada ukuran 

yang digunakan untuk mengumpulkan data sehubungan dengan 

performansi nilai kriteria (Valued criteria).  
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Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai 

basis relevan dan penting untuk melakukan riset evaluasi. Pemberian 

nilai pada kriteria didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, 

pengalaman orang lain dan hasil kajian teoritis.  

Menetapkan kriteria sebagai patokan dalam evaluasi program 

memang tidak mudah. Schimdt menjelaskan empat (4) cara untuk 

menentukan kriteria dalam evaluasi outcome, yaitu menggunakan 

pencapaian melalui persentase, membandingkan pencapaian siswa yang 

mengikuti program dan yang tidak mengikuti program, menanyakan pada 

siswa, orangtua, atau guru, serta dengan membandingkan skor pre-test 

dan post-test (schimdt, 1999: 264). Gysbers mengatakan bahwa tidak ada 

aturan yang keras dan cepat untuk menghasilkan sebuah standard 

performance. Meskipun tidak ada aturan yang keras, akan tetapi biasanya 

standar tersebut dihasilkan melalui penilaian ahli berdasarkan 

pengalaman anggota staf. 

Stone & Shertzer dalam Winkel & Hastuti mengemukakan kriteria 

yang sering digunakan dalam evaluasi program bimbingan dab konseling 

adalah taraf keberhasilan siswa belajar di perguruan tinggi kemudian 

hari, perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat, aspirasi 

realistis dalam penyusunan rencana masa depan, frekuensi pengungkapan 

masalah berkurang, hasil belajar meningkat, keterlibatan siswa dalam 

kegiatan akademik meningkat, siswa bermasalah berkurang, dan lebih 

banyak siswa yang memanfaatkan layanan bimbingan (Winkel & Hastuti, 

2006: 134). 

Rosecrance, Hinderman dalam Gysbers mengidentifikasikan 

outcomes siswa dalam program bimbingan dan konseling, yaitu (Gysbers 

& Henderson:69): 

a. Lebih sedikit siswa yang drop out 

b. Adanya peningkatan dalam standar beasiswa 

c. Moral yang lebih baik 

d. Kehidupan sekolah yang lebih baik 
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e. Siswa yang mengulang lebih sedikit 

f. Siswa lebih mendapatkan informasi lebih banyak mengenai masa 

depan 

g. Kepuasan lulusan dalam penyesuaian terhadap masyarakat, 

pekerjaan, serta pendidikan lanjutan di universitas 

h. Kasus pelanggaran disiplin lebih sedikit 

i. Lebih cerdas dalam menseleksi materi 

j. Kebiasaan belajar yang lebih baik 

Sejalan dengan Rosecrance dan Hinderman, Hadi Suparto 

mengemukakan kriteria keberhasilan program konseling sebagai berikut 

(Suparto, 1990: 36). 

a. Kegagalan sekolah berkurang 

b. Jumlah masalah ketertiban berkurang 

c. Penggunaan layanan konseling meningkat 

d. Jumlah siswa yang mengganti programnya berkurang 

e. Kelayakan tujuan-tujuan vokasional 

f. Jumlah putus sekolah berkurang 

g. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler meningkat 

h. Banyaknya penempatan kerja 

i. Taraf kepuasan kerja 

j. Wawasan dan pengertian diri meningkat 

k. Penerimaan diri dan tahu diri meningkat 

l. Asumsi klien terhadap tanggung jawab 

m. Perbaikan jenjang 

n. Kriteria yang eksplisit dalam berbagai tes, seperti TAT, 

Discomfort-Relief Quotient 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kita dapat melihat bahwa 

para ahli menetapkan kriteria keberhasilan program konseling 

berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Berbagai 

kriteria di atas tentunya tidak harus digunakan semuanya apabila kita 

ingin melakukan evaluasi terhadap program konseling yang kita 
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selenggarakan. Kriteria yang digunakan sangat tergantung pada apa 

tujuan-tujuan (goals) yang akan dicapai melalui proses konseling 

tersebut. Boleh jadi konseling yang anda selenggarakan bertujuan untuk 

menurunkan tingkat keterlambatan di sekolah Anda, maka kriteria yang 

anda gunakan tentunya harus sejalan dengan itu. 

Menetapkan tujuan konseling memang bukan merupakan hal yang 

mudah. Karena bisa jadi, satu klien dengan klien yang lain memiliki 

tujuan yang berbeda untuk masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, 

memang penentuan kriteria akan sangat bergantung pada pengenalan 

yang baik terhadap tujuan (goals) dalam konseling tersebut. Rogers 

dalam Hadisuparto memberikan ilustrasi mengenai kriteria (Suparto: 37). 

“sementara banyak bukti klinis bahwa sering kali tingkah laku 

berubah selama atau sesudah terapi, sukar untuk membuktikan bahwa 

perubahan itu sebagai akibat dari terapi atau bahwa perubahan itu 

menggambarkan perbaikan. Perbaikan bagi seorang klien, mungkin 

berarti kesediaan baru untuk menerima perbedaan pendapat isterinya, 

sedangkan bagi klien lain perbaikan boleh jadi berarti berkurangnya 

pertengkaran dengan isterinya”. 

Pernyataan Rogers tersebut memberikan gambaran bagi kita bahwa 

tujuan (goals) merupakan sesuatu yang unik bagi setiap klien. Sehingga, 

penetapan tujuan yang menjadi kriteria dalam evaluasi program 

konseling didapat melalui interaksi konselor dank lien pada proses 

konseling. 

Kriteria yang dipergunakan dalam konseling hendaknya 

bersesuaian dengan tujuan-tujuan konseling. Hadi Suparto menegaskan 

bahwa dalam menentukan kriteria berdasarkan tujuan maka perlu untuk 

memperhatikan bahwa kriteria atau tujuan perlu dibuat dalam bentuk 

pernyataan yang operasional. Dalam hal ini kriteria yang kita tetapkan 

tentunya harus bisa diamati dan diukur. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka kriteria yang digunakan 

untuk menentukan efektivitas program konseling adalah sebagai berikut: 
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Kriteria Keberhasilan Program Konseling 

Indikator Kriteria 

Pencapaian tujuan /goals Tujuan/goals dalam konseling dapat 

tercapai 

Pelaksanaan Konseling Teknik konseling diterapkan dengan benar 

Siswa dapat terbuka 

Siswa memberikan tanggapan yang positif 

terhadap proses konseling 

Ruang konseling kedap suara 

 

3. Memilih Desain Evaluasi 

Desain evaluasi program merupakan suatu rencana yang 

menunjukkan waktu evaluasi akan dilakukan, dan dari siapa evaluasi atau 

informasi akan dikumpulkan. Desain ini dibuat untuk meyakinkan bahwa 

evaluasi akan dilakukan menurut organisasi yang teratur dan menurut 

aturan evaluasi yang baik. Adapun dalam bentuk diagram desain tersbut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyusun Tabel Perencanaan Evaluasi 

Berdasarkan tujuan evaluasi yang sudah ditetapkan, maka kita 

menyusun tabel perencanaan evaluasi. Tabel perencanaan evaluasi terdiri 

atas empat kolom yang terdiri atas, kolom komponen, kolom indikator, 

Evaluasi 

Program  

Konseling 

Data Hasil 

(capaian 

tujuan) 

Data Proses 

(Pelaksanaan 

Konseling) 

Pertempuan 

Konseling 

Berikutnya 

(perbaikan) 

Proses 

Report 

Konseling  
Monitoring 
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kolom sumber data, dan kolom teknik pengumpulan data. Komponen 

atau aspek evaluasi terdiri atas  empat komponen yaitu konteks, input, 

proses, dan produk. Berdasarkan keempat komponen tersebut, maka kita 

dapat menjabarkan indikator-indikator. Kemudian, berdasarkan indikator 

tersebut maka kita dapat menentukan sumber datanya dan cara 

bagaimana mengumpulkan data tersebut. Lebih jelasnya bagaimana tabel 

perencanaan evaluasi disajikan dalam tabel berikut ini. 

Perencanaan Evaluasi Program Konseling 

Indikator Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan/goals 

dalam konseling 

Siswa, guru 

matapelajaran, 

daftar hadir, dll 

Observasi, wawancara, angket, 

pemberian tes, studi 

dokumentasi, dll 

Teknik Konseling 

yang dilakukan 

oleh guru BK 

Guru BK Catatan Konseling 

Keterbukaan 

Siswa 
Siswa Wawancara, Observasi 

Tanggapan Siswa Siswa Wawancara, Observasi 

Kenyamanan 

Ruang Konseling 

Ruang 

Konseling 
Observasi 

 

5. Menyusun Instrument Evaluasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi ini 

adalah dengan memberikan instrumen berupa angket. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat dibawah ini mengenai teknik pengumpulan data dan 

instrumen yang digunakan. 

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data pada 

Evaluasi Program Konseling 

Teknik Pengumpulan Data Instrumen yang digunakan 

Observasi, wawancara, angket, 

pemberian tes, studi dokumentasi, 

dll 

Pedoman observasi, pedoman 

wawancara, tes, dokumen, dll 

Catatan konseling Catatan konseling 

Wawancara, observasi Pedoman wawancara, pedoman 

observasi 

Wawancara, observasi Pedoman wawancara, pedoman 

observasi 

Observasi Pedoman Observasi 
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6. Menentukan Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam evaluasi program 

konseling adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

kuantitatif yang digunakan adalah persentase untuk menggambarkan 

pencapaian tujuan (goals). Sedangkan pelaksanaan konseling 

menggunakan teknik kualitatif. 

 

D. PENYUSUNAN LAPORAN EVALUSI PROGRAM KONSELING 

Penyusunan laporan hasil evaluasi program konseling sedikit berbeda 

dengan penyusunan laporan evaluasi sebelumnya. Laporan hasil evaluasi 

program konseling dilakukan tidak secara kelompok, akan tetapi secara 

individual. Guru Bk (evaluator) menyusun laporan berdasarkan kegiatan 

konseling yang dilakukannya terhadap siswa. Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan contoh kegiatan evaluasi program konseling dan laporannya. 

Bu Sandra adalah seorang guru BK/ Konselor di SMA kenyamanan. Bu 

Sandra sekarang sedang menangani siswa kelas XI yang bernama XX karena 

sering terlambat datang ke sekolah. Menurut catatan pada daftar 

keterlambatan, dalam dua bulan terakhir, XX sudah terlambat sebanyak 20 

kali atau sekitar 50%. Untuk itu, maka Bu Sandra memanggil XX untuk 

mendiskusikan masalahnya sekaligus membuat perencanaan konseling 

termasuk di dalamnya perencanaan evaluasi. Berdasarkan wawancara awal 

yang dilakukan (in take interview) maka terlihat bahwa XX sering terlambat 

karena ia baru dua bulan pindah rumah yang jauh, sehingga ia tidak terbiasa 

bangun lebih pagi dari biasanya. Untuk itu, maka ditentukanlah tujuan 

konseling untuk membuat XX bangun lebih pagi, sehingga ia datang tepat 

waktu disekolah. Untuk itu, maka BU Sandra menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik intermiten untuk membantu siswa mengatasi 

masalahnya. Konseling direncanakan dilakukan dalam 4 kali pertemuan. 

Dengan berbagai instrument yang telah disiapkan, maka Bu Sandra siap 

melakukan evaluasi terhadap program konseling yang ia selenggarakan. 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan Bu Sandra, diketahui bahwa 
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siswa XX sudah dapat terbuka pada pertemuan pertama. Ini tampak dari 

berbagai alasan yang dikemukakan oleh XX berkenaan dengan masalah 

keterlambatannya. Keterbukaan siswa XX didorong oleh ruang konseling 

yang kedap suara sehingga siswa XX tidak takut suaranya terdengar oleh 

orang lain diluar ruangan. Bu Sandra lalu menelaah tahapan konseling yang ia 

laksanakan. Berdasarkan catatan konseling yang dibuat, maka diketahui 

bahwa Bu Sandra telah melaksanakan teknik konseling sesuai dengan benar. 

Pada akhir sesi pertama, Bu Sandra menanyakan kepada XX bagaimana 

tanggapannya mengenai proses konseling yang ia lakukan. XX kemudian 

menjawab bahwa ia senang dengan kegiatan konseling, dan merasa dibantu 

untuk bisa merubah perilakunya. 

 

E. INSTRUMEN EVALUASI KONSELING 

1. Pengertian Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian 

yang menggunakan suatu metode. Menyusun instrumen penelitian dapat 

dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar  penelitiannya. 

Pemahaman terhadap variabel atau hubungan antar variabel merupakan 

modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan menjadi sub variabel, 

indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya. 

Ada beberapa langkah umum yang bisa ditempuh dalam menyusun 

instrumen penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah: 

a. Analisis variabel penelitian 

Mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya, sehingga 

indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan 

peneliti. Dalam membuat indikator variabel, peneliti dapat 

menggunakan teori atau konsep-konsep yang ada dalam pengetahuan 

ilmiah yang berkenaan dengan variabel tersebut, atau menggunakan 

fakta empiris berdasarkan pengamatan lapangan. 
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b. Menetapkan jenis instrumen untuk mengukur variabel 

Satu variabel mungkin bisa diukur oleh atau jenis instrumen, bisa pula 

lebih dari satu instrumen. 

c. Setelah ditetapkan jenis instrumennya, peneliti menyusun kisi-kisi. 

Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis 

pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Materi atau 

lingkup materi pertanyaan didasarkan pada indikator varibel. Artinya, 

setiap indikator akan menghasilkann beberapa luas lingkup isi 

pertanyaan, serta abilitas yang diukurnya. Abilitas dimaksudkan adalah 

kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau 

diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari 

kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, evaluasi. Atau bila diukur sikap seseorang, maka 

lingkup abilitas sikap kita bedakan aspek kognisi, afeksi, dan 

konasinya. 

d. Berdasarkan kisi-kisi tersebut kemudian peneliti menyusun item dan 

pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah 

ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat lebih dari 

yang ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti 

harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, 

prakiraan jawaban yang betul/diinginkan harus dibuat peneliti. 

e. Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk 

revisi instrumen, misalnya membuang instumen yang tidak perlu, 

menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan 

redaksi/bahasannya.  

Fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut 

Arikunto, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, benar tidaknya data 

tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Beberapa jenis 

instrumen dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Tes 

Sederetan pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan,pengukuran intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok. 

b.  Kuesioner 

Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari reponden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui. 

c. Wawancara (Interview) 

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, 

misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, 

orang tua, pendidikan,perhatian, sikap terhadap sesuatu. 

d. Observasi 

Mengadakan pengamatan secara langsung,observasi dapat dilakukan 

dengan tes,kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara.Pedoman 

observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan 

akan diamati. 

e. Skala bertingkat (ratings) 

Suatu ukuran subyektif yang dibuat berskala.Walaupun skala bertingkat 

ini menghasilkan data yang kasar tetapi cukup memberikan informasi 

tettentu tentang program atau orang.Instrumen ini dapat dengan mudah 

memberikan gambaran, penampilan, terutama penampilan didalam 

orang menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-

sifat. Didalam menyusun skala, yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana menentukan variabel skala. Apa yang harus ditanyakan 

harus apa yang diamati responden. 

f. Dokumentasi 

Berasal dari asal kata dokumen, yang artinya tetulis, didalam 

melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen peraturan-peraturan, 

notulen rapat,dan sebagainya. 
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2. Contoh Instrumen Evaluasi Konseling 

Kisi-Kisi Instumen Evaluasi Konseling 

No Ketrampilan Aspek yang di Evaluasi 

1. Attending 1. Keterlibatan postur tubuh konselor 

terhadap konseli 

2. Gerak tubuh secara tepat 

3. Kontak mata konselor terhadap konseli 

4. Lingkungan yang nyaman 

2. Empati Memahami pribadi orang lain sebaik dia 

memahami dirinya sendiri 

3. Bertanya 1. Pengunaan pertanyaan terbuka 

2. Pengunaan pertanyaan tertutup 

4. Konfrontasi Mengemukakan kembali dua pesan atau 

lebih yang saling bertentangan yang 

disampaikan konseli.   

5. Merangkum Mengemukakan berbagai isi hatinya dan 

terkadang tidak fokus pada satu persoalan 

tertentu. 

6. Genuin Ketidak jujuran atau menutup-nutupi  

berbagai perasaan yang berkecamuk dalam 

diri konselor  harus dihilangkan. 

7. Pemecahan Masalah 1. Mengeksplorasi masalah    

2. Memahami masalah    

3. Menentukan masalah    

4. Curah pendapat (brainstorming)     

5. Menilai berbagai alternatif     

6. Menetapkan alternatif yang terbaik     

7. Melaksanakan alternatif yang telah 

ditentukan/dipilih 

 

No Pernyataan SS S KS TS 

1. Konselor melakukan empati saat proses 

konseling 

    

2. Guru BK memiliki attending yang baik     

 

a. Ketrampilan Attending 

Attending adalah pemberian perhatian fisik kepada orang lain. 

Attending juga berarti mendengarkan dengan menggunakan seluruh 

tubuh kita. Attending merupakan komunikasi nonverbal yang 

menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian secara penuh 
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terhadap lawan bicara yang sedang berbicara. Keterampilan attending  

meliputi: keterlibatan postur tubuh, gerakan tubuh secara tepat, kontak 

mata, dan lingkungan yang nyaman. 

5. Keterlibatan Postur Tubuh 

6. Gerak Tubuh secara Tepat 

7. Kontak Mata 

8. Lingkungan yang nyaman 

 

b. Ketrampilan Berempati 

Empati merupakan kemampuan untuk memahami pribadi orang 

lain sebaik dia memahami dirinya sendiri. Tingkah laku empatik 

merupakan salah satu keterampilan mendengarkan dengan penuh 

pemahaman (mendengarkan secara aktif). Seorang konselor hendaknya 

dapat menerima secara tepat makna dan perasaan-perasaan konselinya. 

Konselor yang empatik mampu ”merayap di bawah kulit konseli” dan 

melihat dunia melalui mata konseli,  mampu mendengarkan konseli 

dengan tanpa prasangka dan tidak menilai (jelek), dan mampu 

mendengarkan cerita konseli dengan baik. Konselor yang empatik dapat 

merasakan kepedihan konseli tetapi dia tidak larut terhanyut karenanya. 

Dengan demikian konselor yang empatik mampu membaca tanda-tanda 

(isyarat, gesture, mimik) yang menggambarkan keadaan psikologis dan 

emosi yang sedang dialami orang lain. Orang yang empatik mampu 

merespon secara tepat kebutuhan- kebutuhan orang lain tanpa 

kehilangan kendali. 

 

c. Ketrampilan Bertanya 

Dalam komunikasi antara konselor dan konseli, konselor dapat 

membantu konseli untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik 

dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan konseli 

memberikan jawaban secara terbuka dan luas. Pertanyaan terbuka  
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dapat membantu konseli menggali dirinya guna memperoleh 

pemahaman diri yang lebih baik. Melalui penggunaan pertanyaan 

terbuka, konselor juga mengkomunikasikan minatnya untuk membantu 

konseli dalam mengeksplorasi diri. Pertanyaan terbuka dapat 

diungkapkan misalnya dengan ”Apa yang anda pikirkan ketika 

merenung sendirian?” ”Bagaimana perasaan anda ketika dia 

meninggalkan anda?” ”Apa rencana anda selanjutnya?”.   

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang biasanya dapat dijawab 

dengan jawaban ya atau tidak, atau dijawab dengan satu dua kata. 

Beberapa contoh pertanyaan tertutup adalah, ”Ketika ibumu meninggal 

kamu berusia berapa tahun?” ”Apakah anda merasa kesal atas 

perlakuan yang anda terima?” ”Berapa jumlah saudara kandungmu?”. 

Pertanyaan tertutup cenderung memutus pembicaraan. Pertanyaan 

tertutup lebih menekankan pada isi pembicaraan yang faktual dari pada 

memperhatikan perasaan. Jika konselor menginginkan konseli berbicara 

banyak tentang berbagai hal, penggunaan pertanyaan tertutup kurang 

tepat. Meskipun demikian, jika konselor menginginkan konseli 

memberikan suatu jawaban yang singkat dan jelas, pertanyaan tertutup 

tepat digunakan. Pertanyaan tertutup sering kali menimbulkan kesan 

pada konseli bahwa konselor  kurang menaruh perhatian kepada 

konseli. 

 

d. Ketrampilan Konfrontasi 

Konfrontasi adalah usaha sadar konselor untuk mengemukakan 

kembali dua pesan atau lebih yang saling bertentangan yang 

disampaikan konseli.   

Konfrontasi merupakan salah satu respon konselor yang sangat 

membantu konseli. Jika disampaikan secara tepat, konfrontasi 

memungkinkan konselor mengemukakan dua pesan ganda konseli 

(pesan yang berlawanan) tanpa menimbulkan kemarahan dan sikap 

bertahan  konseli terhadap konselor. Konfrontasi akan membantu 
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konseli untuk menyadari dan menghadapi berbagai pikiran, perasaan 

dan kenyataan yang terjadi pada dirinya, yang ingin disembunyikan 

atau diingkarinya. Konfrontasi juga membantu konseli untuk mencapai 

kesesuaian (congruency), yaitu suatu keadaan dimana kata-kata konseli 

sesuai dengan tingkah lakunya. 

e. Ketrampilan Merangkum 

Dalam proses konseling seringkali konseli  mengemukakan 

berbagai isi hatinya dan terkadang tidak fokus pada satu persoalan 

tertentu. Tidak jarang pula konseli mencampur-baurkan antara masalah 

sebagai fakta dengan masalah yang berkembang sebagai akibat dari 

penafsiran atau persepsi mereka terhadap masalah faktual tersebut. 

Persepsi konseli terhadap masalah inilah yang membuat respon konseli 

unik. Dengan kata lain, suatu masalah yang sama akan dihayati secara 

berbeda-beda oleh dua orang atau lebih. Kadang kala masalah akan 

terasa menjadi lebih besar akibat penghayatan individu yang berlebihan 

terhadap masalah tersebut. Meskipun demikian, seorang konselor tidak 

boleh memberikan penilaian (judgment) atas persepsi konseli seperti 

”Ah itu kan hanya perasaanmu saja”, ”Kamu kok cengeng sih, begitu 

aja dibesar-besarkan”. 

 

f. Ketrampilan Berprilaku Genuin 

Dalam suatu komunikasi antara konselor dengan konseli, ketidak 

jujuran atau menutup-nutupi  berbagai perasaan yang berkecamuk 

dalam diri konselor seyogyanya dihilangkan. Konselor harus 

memancarkan kejujuran dan keterbukaan terhadap konseli. Pertanyaan 

yang muncul adalah bagaimana jika dalam diri konselor muncul 

perasaan tidak suka kepada konseli, haruskah perasaan itu secara jujur 

dikemukakan kepada konseli? Akankah kejujuran tersebut merusak 

hubungan antar pribadi?. Kejujuran konselor harus disampaikan atau 

diekspresikan secara tepat sehingga tidak melukai hati konseli.  Sebagai 

konselor, sebelum anda dapat mengekspresikan perasaan-perasaan 
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anda, anda harus menyadari adanya perasaan-perasaan tersebut. Untuk 

mengomunikasikan keterbukaan dan kejujuran kepada konseli, pertama 

kali anda harus menguasai diri dan perasaan-perasaan anda, sadar diri 

siapa diri anda beserta pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang ada 

pada diri anda. Kemampuan ini meliputi bagaimana anda belajar 

membedakan berbagai perasaan yang hinggap dalam diri tanpa harus 

menyangkalnya atau menutup-nutupinya. Jika anda merasa bahagia, 

anda dapat menyadari bahwa anda bahagia, atau ketika anda merasa 

marah, anda dapat menyadari adanya kemarahan anda tersebut.   

 

g. Ketrampilan Pemecahan Masalah 

Materi  Pemecahan masalah akan menjadi efektif apabila konseli 

dan konselor telah mengeksplorasi dan memahami seluruh dimensi dari 

masalah. Jika dimensi- dimensi masalah telah ditemukan, konseli 

kemudian didorong untuk taat melakukan perubahan tingkah laku. 

Seorang konselor hendaknya mampu mendengarkan inti ungkapan 

konseli yang merupakan pokok-pokok masalah yang perlu dibantu 

untuk dipecahkan.   

Beberapa cara dapat dilakukan untuk membantu memecahkan 

masalah. Penggunaan keterampilan komunikasi (misalnya keterampilan 

mendengarkan) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan. Pada 

banyak kasus, keterampilan komunikasi saja tidak cukup. Beberapa 

konseli membutuhkan bantuan yang memerlukan teknik-teknik 

pemecahan masalah.   

Dalam pemecahan masalah, konselor hanya memfasilitasi atau 

membantu konseli untuk mengambil tindakan nyata kearah pemecahan 

masalah.  Ada tujuh prosedur umum dalam pemecahan masalah. 

Ketujuh prosedur tersebut tertata dalam tujuh tahap pemecahan masalah 

yaitu: 

1) Mengeksplorasi Masalah  
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Mengeksplorasi masalah merupakan aktifitas untuk melihat 

berbagai dimensi yang mungkin terkait dengan masalah tersebut. 

Eksplorasi masalah biasanya terjadi pada tahap awal hubungan 

konseling, tetapi dapat diintensifkan kembali setiap saat selama 

proses konseling berlangsung.  Untuk membantu konseli 

mengeksplorasi masalah, dibutuhkan keterampilan attending, 

empati, merangkum, mengajukan pertanyaan terbuka, dan 

keterampilan konfrontasi. 

2) Memahami Masalah  

Memahami masalah berarti meningkatkan kesadaran tentang 

bagaimana berbagai aspek yang terkait dapat menyebabkan 

munculnya  masalah. Pemahaman biasanya berkembang ketika 

perasaan-perasaan yang mengganggu dapat diatasi. Untuk 

membantu konseli memahami masalahnya, konselor perlu 

menggunakan keterampilan konfrontasi dan perilaku genuin. Selain 

itu keterampilan empati dan attending juga tetap diperlukan. 

Pemahaman secara penuh akan terjadi apabila berbagai aspek yang 

terkait dengan masalah telah dieksplorasi. Setelah dapat memahami 

masalah yang dimiliki, konseli menjadi sadar siapa dirinya dan mau 

kemana dia menuju. Diaharapkan, dari pemahaman tersebut konseli 

tertarik untuk melakukan perubahan diri. 

3) Menentukan Masalah 

Menentukan masalah berarti menajamkan issu-issu yang diduga 

kuat menjadi penyebab munculnya masalah. Penajaman ini 

diperlukan agar dapat digunakan untuk memetakan masalah mana 

yang paling memungkinkan ditemukan solusinya. Penentuan 

masalah mencakup dua aspek yaitu menemukan penyebab masalah, 

dan tujuan yang diinginkan. Penyebab munculnya masalah dan 

tujuan yang diinginkan dapat ditemukan apabila eksplorasi dan 

pemahaman masalah sudah dapat dikuasai. Tanpa eksplorasi yang 

cukup dan pemahaman masalah secara baik, pemecahan masalah 
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tidak akan berjalan secara baik karena terlalu banyak aspek yang 

terkait dengan masalah tidak diketahui. Jika ini yang terjadi, maka 

pemecahan masalah tidak akan ditemukan secara tepat. 

4) Curah Pendapat (brainstorming)  

Secara esensial, curah pendapat berarti bahwa seluruh prosedur 

atau alternatif- alternatif yang dapat membantu memecahkan 

masalah dikemukakan tanpa dicela atau tanpa dikritik 

keefektifannya. Hal penting yang perlu dicatat adalah pentingnya 

tanggung jawab masing-masing fihak untuk mencurahkan ide-ide 

yang memungkinkan.  

5) Menilai Berbagai Alternatif  

Pada langkah ini, dikaji kaitan antara nilai-nilai, dan kekuatan, serta 

kelemahan-kelemahan konseli yang terkait dengan berbagai 

alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan melalui curah 

pendapat. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh konseli yang terkait 

dengan berbagai issue pemecahan masalah, sangat berpengaruh 

terhadap proses pengambilan keputusan. Jika nilai-nilai tersebut 

diabaikan dalam pemilihan solusi, kemungkinan keberhasilan 

pemecahan masalah menjadi kurang maksimal. Sebelum 

menentukan alternatif terbaik, identifikasilah dan garis bawahilah 

terlebih dahulu nilai-nilai yang paling penting yang terkait dengan 

masalah, serta kekuatan-kekuatan yang akan paling mempermudah 

keberhasilan pemecahan masalah.  

6) Menetapkan Alternatif yang Terbaik  

Penetapan alternatif terbaik merupakan keputusan final terhadap 

satu atau dua alternatif yang dipandang paling baik yang dipilih 

dari berbagai alternatif yang dimunculkan dari curah pendapat 

setelah mempertimbangkan nilai-nilai, faktor kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh konseli. Masing-masing solusi 

dipertimbangkan dan dibandingkan. Alternatif terbaik yang diambil 
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sebagai keputusan terakhir adalah alternatif yang dipandang 

sebagai solusi yang paling efektif dan paling mudah dilakukan. 

7) Melaksanakan Alternatif yang Telah Ditentukan/Dipilih   

Langkah terakhir dari pemecahan masalah adalah mendorong 

konseli untuk melaksanakan alternatif yang: a) paling sesuai 

dengan nilai-nilai konseli, b) sesuai dengan kekuatan-kekuatan 

yang dimiliki, dan c) paling sedikit melibatkan kekuarangan 

/kelemahan konseli. 

 

F. RANGKUMAN 

Evaluasi program konseling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas program konseling yang diselenggarakan di sekolah. 

Evaluasi program konseling dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

meliputi survey, kasus (formatif). 

Pada evaluasi program konseling, data merupakan bagian yang sangat 

penting dalam rangka pengambilan kesimpulan/keputusan yang tepat. 

Keberadaan data siswa ini tentunya memungkinkan guru BK/konselor 

melakukan dua kegiatan. Pertama, melalui data yang dimiliki guru 

BK/konselor dapat mengetahui sejauh mana efektivitas program konseling 

yang dilakukannya. Efektivitas program konselor tersebut dapat dilihat 

berdasarkan pencapaian siswa terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan (goals) 

dalam konseling. Selain itu, keberadaan data juga dapat digunakan konselor 

untuk memberikan laporan perkembangan siswa yang menjadi kliennya. 
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