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EFEKTIVITAS LAYANAN INFORMASI DENGAN MEDIA AUDIOVISUAL 
UNTUK MENGUBAH  PERSEPSI NEGATIF PESERTA DIDIK TERHADAP 

GURU BK KELAS XI IPS SMAN 14 BANDAR LAMPUNG
T.P 2017/2018

ABSTRAK
Oleh

AMELIA

Persepsi merupakan suatu pengamatan individu atau proses pemberian makna 
sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya melalui 
panca indera seseorang dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan 
sehingga seseorang dapat memberikan tanggapan mengenai baik buruknya  hal 
tersebut. Namun pada kenyataan masalah yang terjadi di SMA Negeri 14 Bandar 
Lampung terdapat peserta didik kelas XI IPS yang memiliki persepsi yang negatif 
terhadap guru BK  seperti: menganggap guru BK sebagai polisi sekolah, menganggap 
guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya, menganggap guru BK adalah guru 
yang bertugas memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan 
sekolah, dan menganggap guru BK sebagai guru yang galak. Sehingga perlu upaya 
mengubah persepsi negatif tersebut dengan menggunakan layanan informasi dengan 
media audio-visual.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran persepsi negatif peserta 
didik dan untuk mengetahui efektifitas penggunaan layanan informasi dengan media 
audio-visual dalam mengubah persepsi negatif peserta didik kelas XI IPS SMA
Negeri 14 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian quasi eksperimen dengan desain Non-equivalent Control Group Design.
Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 14 
Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 yang memiliki persepsi negatif dalam 
kategori tinggi. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
tekhnik wawancara, angket, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan persepsi negatif 
peserta didik setelah melaksanakan layanan informasi dengan media audio-visual. 
Perhitungan rata-rata skor persepsi negatif kelompok eksperimen setelah mengikuti 
layanan informasi dengan media audio-visual penurunan persepsi negatif sebanyak 
38,2 pada kelompok eksperimen dari 96,4 menjadi 58,1 sedangkan pada kelompok 
kontrol penurunan persepsi negatif sebanyak 11,2 dari 88,4 menjadi 77,1. Dari hasil 
uji-t dengan df = 12 dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh thitung = 9,497 Karena thitung > ttabel ( 9,497 > 2,179 ). Maka, Ho ditolak dan Ha diterima yang berbunyi layanan 
informasi dengan media audio-visual efektif dalam mengubah persepsi negatif peserta 
didik kelas XI IPS SMAN 14 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 diterima. 

Kata Kunci: Layanan Informasi, Media Audio-visual, dan Persepsi Negatif
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MOTTO

                               

                        

              

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), 
karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

(Q.S AI-Hujurot ayat 12)1

                                                          
1 Al-qur’an dan terjemahannya, Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin, 2013
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 

bisa juga disebut proses sensoris, namun proses itu tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses 

persepsi. Oleh karena itu proses persepsi tidak bisa terlepas dari proses penginderaan 

dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.1

Sedangkan menurut Andi Thahir persepsi adalah proses pengorganisasian, 
penginterprestasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau 
individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas 
yang integrated dalam diri individu maka seluruh apa yang ada di dalam diri 
individu aktif berperan dalam persepsi tersebut.2

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan pada dasarnya persepsi 

merupakan suatu pengamatan individu atau proses pemberian makna sebagai hasil 

pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya melalui panca indera

seseorang dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan sehingga seseorang 

dapat memberikan tanggapan mengenai baik buruknya  hal tersebut.

                                                          
1 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 1980 hlm 99
2 Andi Thahir, Psikologi Belajar, Lampung, Darsa Buku, 2014, hlm 22



2

Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak terjadi begitu saja, tetapi 

melalui suatu proses yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. Menurut Bimo Walgito, 

terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai 

berikut: (1) suatu objek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus 

tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan 

dengan segi fisik, proses tersebut dinamakan proses kealaman; (2) stimulus suatu 

objek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf 

sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu 

berfungsinya alat indera secara normal; (3) otak selanjutnya memproses stimulus 

hingga individu menyadari objek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga 

disebut proses psikologis, dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu 

dimana individu mengetahui dan menyadari suatu objek berdasarkan stimulus yang 

mengenai alat inderanya.3

Salah satu faktor penentu dalam pembentukan perilaku adalah persepsi, 

banyak perilaku yang tidak diinginkan, terjadi karena persepsi yang salah. Misalnya 

Wardani dan Hariastuti mengatakan peserta didik yang datang terlambat ke sekolah 

atau melanggar tata tertib sekolah, kemudian dipanggil ke ruang Bimbingan dan 

Konseling untuk menghadap guru Bimbingan dan Konseling, maka peserta didik 

tersebut akan memiliki pandangan atau anggapan bahwa guru Bimbingan dan 

Konseling adalah sosok yang galak, yang hanya menghukum dan mengatur para 

                                                          
3Bimo Walgito, Op.cit. hlm 71
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peserta didiknya, bila persepsi tersebut sudah terbentuk, maka kecenderungan yang 

terjadi adalah peserta didik menjauhi guru Bimbingan dan Konseling.4

Setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan 
maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi 
negatif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Persepsi positif. 
Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal 
tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal 
itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap 
obyek yang dipersepsikan.

b. Persepsi negatif. 
Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal 
tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. 
Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang 
terhadap obyek yang dipersepsikan.5

Selanjutnya Slameto mendefinisikan persepsi negatif lebih kepada pandangan 

terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi 

cenderung menolak obyek karena tidak sesuai dengan pribadinya.6 Namun persepsi 

negatif tersebut bisa menjadi positif apabila lingkungan dan konselor sebagai orang 

yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling 

melakukan upaya yang tepat untuk memperbaikinya karena pada dasarnya persepsi 

itu bisa dirubah hal ini juga senada dengan pendapat Gulo mendefinisikan persepsi 

                                                          
4Annisa Rizka Mardiana, Study Tentang Persepsi Siswa pada Layanan BK di SMK Se-

Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ,(Jurnal Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri 
Surabaya) hlm 3 (On-Line) Tersedia di: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-
unesa/article/view/3233/5492  (28 Desember 2016)

5 Anonim BAB II, Repository.uin-suska.ac.id, hlm 2 diakses tgl 20 februari 2017
6Moh. Vinda Fajarudin, , Penerapan Strategi Cognitive Restructuring Untuk Menurunkan 

Persepsi Negatif Terhadap Pelaksanaan Program BK pada Siswa Kelas X-4 SMAN 1 Karangrejo 
Tulung Agung, (On-Line), Tersedia di: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-
unesa/article/view/15117/19123 hlm 3 (selasa, 27 Desember 2016)
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sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya 

melalui panca indera yang dimilikinya.7

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi itu baik yang positif 

maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan 

suatu tindakanan dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif 

semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala 

pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

Di dalam Al-qur’an persepsi negatif merupakan salah satu perbuatan dosa 

seperti dalam surat Al-hujurhat ayat 12:

                   

                        

                           

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan 

                                                          
7 Ria Wahyu Astuti, Pelaksanaan BK Untuk Merubah Persepsi Negatif Siswa di SMA 

Kabupaten Lamongan, (On-Line), Tersedia di: 
https://scholar.google.co.id/scholar?q=Pelaksanaan+BK+Untuk+Merubah+Persepsi+Negatif+Siswa+d
i+SMA+di+Kabupaten+Lamongan&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5 hlm 3 (selasa, 27 Desember 2016)
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang.” 8

Ayat tersebut menjelaskan bahwa  Allah SWT memberi peringatan kepada 

orang-orang yang beriman, supaya menjauhkan diri dari su’udzon, atau prasangka 

buruk terhadap orang orang beriman. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang 

keluar dari saudaranya yang mukmin maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan 

ditujukan kepada pengertian yang baik, jangan sampai timbul salah paham, apalagi 

menyelewengkan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Kemudian, Allah 

SWT menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari 

prasangka yaitu karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Allah melarng pula 

ghibah (menggunjing), namimah (marah) dan mencari cari aib orang lain.9

Keberadaan guru BK ditakuti oleh peserta didik di sekolah seperti yang 

disampaikan oleh Prayitno bahwa peranan konselor di sekolah adalah sebagai polisi 

sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan 

sekolah. Anggapan ini mengatakan “barangsiapa di antara peserta didik melanggar 

peraturan dan disiplin sekolah harus berurusan dengan konselor”. Tidak jarang pula 

konselor sekolah diserahi tugas mengusut perkelahian ataupun pencurian. Konselor 

ditugaskan mencari peserta didik yang bersalah dan diberi wewenang untuk 

mengambil tindakan bagi peserta didik yang bersalah itu. Konselor didorong untuk 

mencari bukti-bukti atau berusaha agar peserta didik mengaku bahwa ia telah berbuat 

                                                          
8 Al-qur’an dan terjemahannya, Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin, 2013 hlm 517
9 Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, tersedia di: https://brainly.co.id/tugas/3047685 diakses 

pada tanggal 25 Maret 2017
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sesuatu yang tidak pada tempatnya atau kurang wajar, atau merugikan. Akhirnya 

sosok guru BK yang seharusnya memiliki kedekatan personal dengan para peserta 

didik agar lebih mudah dalam membimbing, justru menjadi sosok yang ditakuti serta 

jauh dengan peserta didik.10 Sedangkan rasa takut itu sendiri menurut Hauck dalam 

Soelasmono bahwa rasa takut itu semata-mata karena cara kita berpikir mengenai 

peristiwa-peristiwa yang kita saksikan atau yang kita alami dan bergantung pada cara 

kita menanggapinya. Tanda-tanda seseorang mengalami rasa takut pada guru BK 

adalah saat dipanggil tidak langsung menghadap guru BK, mencari-cari alasan keluar 

kelas saat dipanggil guru BK, menghindar saat guru BK menghampiri, menunduk 

saat bertemu di jalan.11

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa 

indikator dari persepsi negatif terhadap guru BK diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) menganggap guru BK adalah sosok yang bertugas memanggil untuk memberikan 

sanksi terhadap peserta didik yang melanggar aturan; (2) menganggap suka mencari 

kesalahan peserta didiknya; (3) guru BK adalah sosok yang galak; (4) yang paling 

sering disebutkan adalah guru BK sebagai polisi sekolah. Hal ini juga terlihat di SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pra-penelitian di SMA Negeri 14 

Bandar Lampung yang diperoleh hasil pada tanggal 24 februari 2017, dengan 

                                                          
10 Rizki Rahma Tika, Keefektivan Strategi Reframing Untuk Membantu Siswa Mengurangi  

Rasa Takut Terhadap Guru BK,(Jurnal Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya) hlm 2 
(On-Line) Tersedia di: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-
unesa/article/view/3447/5737  (27 Desember 2016)

11 Rizki Rahma Tika, Ibid. hlm 3
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memperhatikan indikator dari persepsi negatif peserta didik kelas XI IPS 3 terhadap 

guru BK dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Masalah persepsi terhadap guru BK oleh peserta didik kelas XI IPS 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung

NO PERSEPSI NEGATIF
Jumlah Peserta Didik

%

1 Menganggap guru BK suka mencari kesalahan 
peserta didiknya

79 67,6 %

2 Menganggap guru BK sebagai polisi sekolah 76 65  %

3 Menganggap guru BK adalah guru yang bertugas 
memberikan sanksi saat peserta didik melanggar 
aturan sekolah

76 65  %

4 Menganggap guru BK sebagai guru yang galak 72 61,6 %

Rata-rata persentase 64,8 %

Sumber : data hasil polling peneliti ditujukan kepada peserta didik  pada saat pra-
penelitian 24 februari 2017 di SMAN 14 Bandar Lampung12

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 117 peserta didik kelas 

XI IPS, peneliti menyimpulkan persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK 

kurang baik dengan melihat peserta didik tidak hanya memilih satu indikator saja, 

akan tetapi memilih dari keempat indikator yang disajikan, dan dibuktikan juga 

dengan hasil rata-rata persentase 64,8 % dari seluruh jumlah peserta didik kelas XI 

IPS yang berjumlah 117 peserta didik. Seperti yang terjadi di kelas XI IPS 3, dimana 

kelas ini dibandingkan dengan kelas yang lain lebih dominan terdapat peserta didik 

yang memiliki persepsi negatif terhadap guru bimbingan konseling. Dikarenakan 
                                                          

12 Sumber: Dokumentasidata hasil polling pada saat pra-penelitian  24 februari 2017 di 
SMAN 14 Bandar Lampung
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kurangnya pemahaman tentang bimbingan konseling serta tugas-tugas dari guru 

bimbingan konseling itu sendiri. 

Hal ini dapat diperkuat dengan wawancara terhadap peserta didik dan guru

bimbingan konseling pada saat peneliti melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik menilai guru bimbingan konseling sudah 

melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, akan tetapi guru bimbingan konseling 

hanya berfokus pada peserta didik yang bermalasah secara visual saja sehingga 

peserta didik yang lain ragu untuk berkonsultasi terkait masalah personal peserta 

didik dikarenakan merasa takut akan timbulnya persepsi baru dari peserta didik yang 

lain.  Adapun hasil wawancara terhadap guru bimbingan konseling terkait persepsi 

dan rasa takut peserta didik dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling 

menilai peserta didik memiliki persepsi negatif terhadap guru BK dikarenakan 

ketegasan dari guru BK saat memberikan sanksi saat kepada peserta didik dianggap 

galak oleh peserta didik. 

Jika masalah ini dibiarkan terlalu lama, maka akan mengakibatkan peserta 

didik mulai membentuk persepsi yang negatif terhadap guru Bimbingan dan 

Konseling, seperti menganggap keberadaan guru bimbingan konseling di sekolah 

sering diasumsikan sebagai polisi sekolah yang selalu mengawasi, mengontrol atas 

segala sesuatu yang terjadi terutama berkaitan dengan aturan atau pelanggaran yang 

terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku dan tindakan tegas diambil oleh guru 

bimbingan konseling terkadang membuat para peserta didik merasa tidak nyaman 
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atas keberadaan guru bimbingan konseling, hal ini membangun kesan atau image 

yang negatif pada sebagian peserta didik di sekolah.

Hal ini senada dengan pendapat Winkel yang menyatakan bahwa, persepsi 
negatif peserta didik terhadap guru bimbingan konseling akan menjadikan 
peserta didik memunculkan reaksi negatif, tentunya tujuan dan efektivitas dari 
layanan bimbingan konseling tidak akan tercapai.13

Adapun upaya guru Bimbingan dan Konseling di sekolah sudah cukup baik

dengan dilaksanakannya layanan informasi secara klasikal, akan tetapi hal tersebut 

belum optimal dalam membantu peserta didik untuk memiliki persepsi yang baik 

tentang guru Bimbingan dan Konseling. Ini perkuat dengan wawancara ke salah satu 

guru Bimbingan dan Konseling saat peneliti melaksanakan Praktek Pengalaman 

Lapangan, bahwa layanan yang diberikan oleh guru Bimbimbingan dan Konseling 

belum sepenuhnya dikarenakan layanan informasi yang diberikan berupa layanan 

informasi karir untuk kelas XII, ini yang menyebabkan minimnya informasi peserta 

didik tentang Bimbingan dan Konseling serta tugas-tugas dari guru Bimbingan dan 

Konseling itu sendiri.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, sebagaimana kita ketahui 

bahwa keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai 

salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong 

belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Masing-masing kualifikasi 

                                                          
13 Novita Wulan Sari, “Korelasi Antara Persepsi Siswa Terhadap Guru BK dengan Kepuasan 

Layanan BK di SMAN 1 Sragi Pekalongan” (On-Line), Tersedia di: http://psikologi.ustjogja.ac.id/wp-
content/uploads/2016/02/2_KorelasiAntaraPersepsiSiswaTerhadapGuruBKDenganKepuasanLayanan
BimbKonselingDiSMASragiPekal_NovitaWulanSari_Hafsah.pdf (Senin, 20  Februari 2017)
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pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi 

kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan 

dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi 

kinerja konselor.14

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kedudukan guru 

Bimbingan konseling di sekolah sangat penting dan dibutuhkan, karena banyaknya 

masalah peserta didik di Sekolah dan besarnya kebutuhan peserta didik akan 

pengarahan diri dalam memilih dan mengambil keputusan, perlunya aturan yang 

memayungi layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Sebagai bidang yang memiliki fokus dalam pencegahan masalah ataupun 

pengentasan masalah yang dialami oleh peserta didik, tentunya bimbingan dan 

konseling memiliki layanan yang berupaya memaksimalkan pemberian layanan 

bimbingan dan konseling dalam proses pengentasan masalah pada peserta didik.

Dalam hal ini peneliti menggunakan layanan informasi serta menggunakan media 

audio visual. 

Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk 

kepentingan peserta didik. Materi dalam layanan informasi yang disampaikan ke 

peserta didik sangat bervariasi, baik itu yang berkaitan dengan tugas-tugas 

                                                          
14http://www.herachaqy.com/2016/02/peranan-bimbingan-konseling-di-sekolah.html
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perkembangan, peraturan di sekolah, nilai-nilai sosial, sistem penjurusan, fasilitas 

penunjang belajar, maupun informasi tentang syarat-syarat untuk memasuki 

perguruan tinggi.15 Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berfirman tentang selektif 

menerima informasi:

                              

                  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang  fasiq 
dengan membawa sesuatu informasi  maka periksalah dengan teliti agar 
kalian tidak menimpahkan musibah kepada suatu kaum karena suatu 
kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian 
lakukan.”16

Ayat tersebut dengan jelas secara keseluruhan bahwa ada satu faktor kunci 

yang menjadi dasar pijakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu informasi. 

Bagaimana pun, seseorang mengambil keputusan berdasarkan kepada pengetahuan, 

dan pengetahuan bergantung kepada informasi yang sampai kepadanya.Jika informasi 

itu akurat, maka akan bisa diambil keputusan yang tepat. Sebaliknya, jika informasi 

                                                          
15 Noer Atika Idora, Efektivitas Layanan Informasi Untuk Mereduksi Prilaku Merokok Siswa 

di Smp Negeri 2 Pekan Baru,(On-Line), Tersedia di: http://repository.uin-suska.ac.id/6238/  hlm 3 
(Selasa, 27 Desember 2016)

16 Al-qur’an dan terjemahannya, Jakarta Timur, Pustaka Al-Mubin, 2013 hlm 515
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itu tidak akurat akan mengakibatkan munculnya keputusan yang tidak tepat. Dan 

giliran selanjutnya, muncul kedhaliman di tengah masyarakat.17

Menurut Prayitno alasan mengapa digunakan layanan informasi untuk 

mengubah persepsi karena dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 

menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan arah suatu tujuan serta rencana 

yang dikehendaki. Selain itu akan dapat menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi 

bimbingan dan konseling lainnya dalam kaitan antara bahan-bahan orientasi dan 

informasi dengan permasalahan individu. Selain itu juga ada tiga alasan utama 

mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Pertama, informasi dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, informasi dapat membantu 

dalam menentukan arah hidup. Ketiga, setiap individu adalah unik, keunikan itu akan 

menghasilkan keputusan dan tindakan yang berbeda-beda, sehingga dapat 

menciptakan kondisi baru.18

Hal tersebut sangat tepat untuk dilakukan oleh peneliti karena layanan 

informasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas dan 

                                                          
17 Selektif Menerima Informasi (Tafsir surat al-Hujurat ayat 6), tersedia di: 

http://www.muslimdaily.net/artikel/opini/selektif-menerima-informasi-tafsir-surat-al-hujurat-
ayat6.html

18 Yossy Arurheza Harsenda, Layanan Informasi Untuk Mengubah Persepsi Siswa Tentang 
Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK N 3 Kediri,(On-Line), Tersedia di: 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/14256 (30 Desember 2016)
hlm 3
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menentukan arah suatu tujuan serta rencana yang dikehendaki. Demikian juga dengan 

persepsi peserta didik terhadap guru Bimbingan dan Konseling yang membutuhkan 

pemahaman mendalam terkait dengan guru BK  untuk mengubah persepsi negatif 

peserta didik terhadap guru bimbingan dan konseling di sekolah.

Peneliti memilih media yang efektif untuk memberikan layanan pada peserta 

didik dan salah satu media yang dapat digunakan adalah media audio-visual. 

Penggunaan media audio visual dapat membantu penyampaian  informasi menjadi 

lebih jelas dan konkret. 

Hal ini senada dengan pendapat Sanjaya yang menjelaskan bahwa media 
audio visual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 
mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, 
berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media ini dianggap 
lebih baik dan lebih menarik. Media yang digunakan dalam kegiatan belajar 
disebut dengan media pembelajaran sedangkan media yang digunakan dalam 
layanan bimbingan konseling disebut dengan media layanan BK.19

Media layanan BK adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi dari Peneliti BK kepada peserta didik yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga peserta didik akan mengalami 

perubahan perilaku, sikap dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Manfaat dari media 

tersebut benar-benar dapat dirasakan jika peneliti sebagai pemberi pesan mampu 

mengelola media dengan baik.

                                                          
19Mardliyah, Dkk, Upaya Meningkatkan Minat Mengikuti Layanan Informasi BK Melalui 

Media Audio Visual,(On-Line), Tersedia di: https://irpp.com/index.php/jptbk/article/download/334/334
hlm 2 (Minggu, 01 Januari 2017)
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Dapat disimpulkan bahwa media audio-visual merupakan media pendukung 

dalam proses belajar agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

diberikan. Selain itu juga peneliti menggunakan media audio-visual karena sarana-

prasarana SMA Negeri 14 Bandar Lampung juga mendukung dibuktikan dengan 

adanya fasilitas seperti LCD, Speaker, dan lain-lain.

Dari seluruh penjelasan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

penelitian Yossy Arurheza Harsenda, yang menegaskan bahwa pemberian layanan 

informasi dapat mengubah persepsi peserta didik tentang layanan Bimbingan 

Konseling,20 dilihat dari hasil penelitian tersebut bahwa layanan informasi baik 

digunakan pada peserta didik yang memiliki persepsi negatif terhadap guru BK, maka 

peneliti mengajukan layanan informasi dengan media audio-visual untuk mengurangi 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI SMA Negeri 14 Bandar 

Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun 

identifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 79 peserta didik (67,6%) untuk persepsi menganggap guru BK suka 

mencari kesalahan peserta didiknya;

2. Terdapat 76 peserta didik (65%) untuk persepsi menganggap guru BK 

sebagai polisi sekolah;
                                                          

20  Yossy Arurheza Harsenda,  Op.cit. hlm 3
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3. Terdapat 76 peserta didik (65%) menganggap guru BK adalah guru yang 

bertugas memberikan sanksi saat peserta didik melanggar aturan sekolah;

4. Terdapat 72 peserta didik (61,6%) menganggap guru BK sebagai guru yang 

galak ; dan

5. Belum maksimalnya layanan informasi terkait Bimbingan dan Konseling serta 

tugas-tugas dari guru Bimbingan dan Konseling.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka 

untuk lebih efektif dalam penelitian ini dan mengingat luasnya pembahasan masalah 

ini, maka peneliti membatasi masalah pada “Efektivitas Layanan Informasi dengan 

Media Audio-visual Untuk Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru 

Bimbingan dan Konseling Kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung TP. 2017/2018”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah  yang ada, maka 

rumusan masalahnya ialah sebagai berikut: “Apakah Layanan Informasi Efektif 

dalam Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan dan 

Konseling Kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung? ”
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E. Tujuan dan Kegunaan Peneltian 

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan layanan 

informasi dalam mengurangi persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK

kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung

b. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

tentang persepsi peserta didik  sebelum dan sesudah mendapatkan layanan 

informasi

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian yang dilaksanakan, antara lain:

a. Kegunaan teoritis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya ilmu 

pendidikan dan wawasan penelitian dibidang bimbingan dan konseling

2) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang akan menambah 

ilmu dan wawasan di bidang bimbingan dan konseling, guna 

meningktakan pelayanan bimbingan dan konseling

b. Kegunaan praktis

1) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan layanan konseling 

menggunakan layanan informasi di sekolah dalam mengurangi persepsi

negatif peserta didik terhadap guru BK.



17

2) Bagi guru Bimbingan dan Konseling, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengurangi persepsi 

negatif peserta didik terhadap guru BK yang bisa menghambat proses 

berjalannya layanan bimbingan dan konseling

3) Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi persepsi 

negatif peserta didik terhadap guru BK yang bisa menghambat berjalannya 

proses konseling 

4) Bagi peneliti, dapat mengetahui sejauh mana Efektivitas Layanan  Informasi 

tersebut dalam mengurangi persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK 

di SMAN 14 Bandar Lampung

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman, kesimpangsiuran dalam penelitian  yang akan 

dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Objek dalam penelitian yang akan dilakukan ini menitikberatkan pada 

bagaimana efektifnya Layanan Informasi ini dalam mengurangi persepsi negatif 

peserta didik terhadap guru BK kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung

2. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMAN 14 Bandar 

Lampung

3. Wilayah penelitian ini adalah SMAN 14 Bandar Lampung

4. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 

2016/2017
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Layanan Informasi 

1. Pengertian Layanan Informasi

Untuk mengembangkan potensi peserta didik  dan membantu pemecahan 

masalah yang dihadapinya, perlu ada kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang 

terorganisir, terprogram, dan terarah. Salah satunya adalah layanan informasi. Jika 

pada layanan orientasi disebutkan karena berkaitan dengan keperluan siswa baru, 

namun jika para siswa baru telah menjadi senior, mereka tetap memerlukan layanan 

informasi.21

Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan dalam Bimbingan dan 

Konseling di sekolah yang amat penting guna membantu siswa agar dapat terhindar 

dari berbagai masalah yang dapat mengganggu terhadap pencapaian perkembangan 

peserta didik, baik yang berhubungan dengan diri pribadi, sosial, belajar ataupun 

karirnya. Melalui layanan informasi diharapkan peserta didik dapat menerima dan 

                                                          
21 Sofyan S. Willis,  Konseling Individual, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm  33
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memahami berbagai informasi, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa itu sendiri. 22

Menurut W.S Winkel, “ layanan informasi merupakan suatu layanan yang 
berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka 
perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali 
peserta didik dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan 
hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda”.

Dan menurut Prayitno, ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi 
perlu diselenggarakan (1) untuk membekali individu dengan berbagai 
pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, 
maupun sosial budaya; (2) memungkinkan individu dapat menentukan arah 
hidupnya “kemana dia akan pergi”; (3) setiap individu adalah unik, keunikan 
itu membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang 
berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing 
individu.23

Peneliti menyimpulkan bahwa layanan informasi BK adalah suatu kegiatan 

atau usaha untuk membekali para siswa dengan berbagai macam pengetahuan supaya 

mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupan pribadi, belajar, sosial, 

karir, sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat.

1. Tujuan Layanan Informasi

Layanan informasi bertujuan agar peserta didik mengetahui informasi yang 

selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan 

                                                          
22 Maulidah Hasanah, Penerapan Layanan Informasi Menggunakan Media Video Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Terhadap Masa Depan Karir Siswa Kelas XI SMAN 3 Lamongan, (On-
Line), Tersedia di: http://ejournal.unesa.ac.id,  hlm 4  (selasa, 27 Desember 2016)

23 Munawaroh, Pengaruh Layanan Informasi Karir Terhadap Pemilihan Jurusan di 
Perguruan Tinggi Pada Peserta Didik Kelas XI di SMA Adiguna Bandar Lampung, Skripsi Mahasiswa 
BK 2011, hlm 32
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dirinya. Selain itu, apabila merujuk pada fungsi pemahaman, layanan informasi 

bertujuan agar individu memahami berbagai informasi.

Menurut Prayitno & Erman Amti tujuan utama pemberian layanan informasi 
BK di sekolah yaitu: (a) membekali individu dengan berbagai macam 
pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, 
maupun sosial budaya; (b) memungkinkan individu dapat menentukan arah 
hidupnya. Syarat dasarnya untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila 
mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak 
secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu; 
(c) setiap individu adalah unik, memberikan pemahaman tentang diri siswa 
yang secara psikologi unik, berbeda antara satu dengan yang lain, dalam 
berbagai hal juga berbeda. Dengan pembedaan dan keunikan ini maka 
pengembangan diri dan kemampuannya juga berbeda-beda.24

Sedangkan W.S Winkel dan M.M. Sri Hastuti menjelaskan ada tiga alasan 
pokok mengapa layanan informasi BK merupakan usaha vital dalam 
keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi, yaitu 
Pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam 
pengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan untuk 
memangku suatu jabatan di masyarakat. Kedua, pengetahuan yang tepat dan 
benar membantu siswa berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa 
depan dan tuntutan penyesuaian diri. Ketiga, informasi yang sesuai dengan 
daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal yang tetap dan stabil serta hal 
yang akan berubah seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman. 25

Berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan yang menjadi 

dasar diberikannya layanan informasi BK adalah supaya peserta didik memperoleh 

informasi yang relevan sebagai masukan dalam bertindak secara kreatif dan dinamis 

berdasarkan informasi yang ada.

                                                          
24 Ade Suhartini Handayani, Implementasi Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling 

Melalui Jejaring Sosial Facebook di MAN Yogyakarta III. (On-line), tersedia di: http://digilib.uin-
suska.ac.id  hlm 34 (selasa. 20 Desember 2016)

25 Ibid. hlm 35
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2. Isi Layanan Informasi BK

Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan 

bimbingan dan knseling. Informasi yang menjadi isi layanan bimbingan dan 

konseling adalah:

1) informasi tentang perkembangan diri;

2) informasi tentang hubungan antar pribadi, sosial, nilai-nilai dan moral;

3) informasi tentang pendidikan, kegunaan belajar dan ilmu pengetahuan serta 

tekhnologi;

4) informasi tentang dunia karir dan ekonomi;

5) informasi tentang sosial budaya, politik dan kewarganegaraan; dan

6) informasi tentang agama dan kehidupan beragama.

Sekolah atau madrasah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu 

peserta didik agar berhasil dalam belajar. Untuk itu hendaknya memberikan bantuan 

kepada peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, salah satunya 

dengan dilaksanakannya layanan informasi. Secara  umum informasi yang 

dibutuhkan siswa yaitu: 1) pemahaman pengetahuan; 2) penyelesaian masalah; dan 3) 

merencanakan masa depan.26

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. Hal ini 

tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan peserta 

                                                          
26 Ade Suhartini Handayani, Op.cit. hlm 33
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didik). Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling seperti:

a) bidang pengembangan pribadi (informasi tentang perkembangan diri);
b) bidang pengembangan sosial (informasi tentang hubungan antar pribadi, 

sosial, nilai-nilai dan moral);
c) bidang pengembangan kegiatan belajar (informasi tentang pendidikan, 

kegiatan belajar, dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi);
d) perencanaan karir (informasi tentang dunia karir dan ekonomi)
e) kehidupan berkeluarga (informasi tentang kehidupan keluarga); dan 
f) kehidupan beragama (informasi tentang agama dan kehidupan beragama 

beserta seluk-beluknya).27

Banyaknya materi yang dapat disampaikan dalam layanan informasi, dalam 

kajian ini membahas materi yang berkaitan dengan informasi tentang hubungan antar 

pribadi, sosial, nilai-nilai dan moral serta informasi tentang pendidikan yang dalam 

hal ini adalah informasi mengenai bimbingan dan konseling berkaitan dengan 

persepsi negatif terhadap guru Bimbingan dan Konseling, karena akan menghambat 

proses layanan konseling ketika peserta didik mempunyai persepsi tersebut.

3. Teknik layanan informasi

Informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh guru 

pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di sekolah dan madrasah. Berbagai 

teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui format 

klasikal dan kelompok. 

Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi adalah:
1) ceramah, tanya jawab dan diskusi

melalui teknik ini, para peserta mendengarkan atau menerima ceramah 
dari pembimbing, selanjutnya diikuti dengan tanya jawab;

                                                          
27 Munawaroh, Op.cit. hlm 41
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2) melalui media 
penyampaian informasi dilakukan melalui media tertentu seperti alat 
peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan media elektronik;

3) acara khusus
layanan informasi melalui cara ini dilakukan berkenaan dengan acara 
khusus di sekolah atau madrasah;

4) nara sumber
layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta layanan dengan 
mengundang narasumber;

5) karyawisata
penggunaan karyawisata dimaksudkan untuk membantu peserta didik 
mengumpulkan informasi dan mengembangkan sikap-sikap yang positif, 
menghendaki peserta didik berpartisipasi secara penuh baik dalam 
persiapan maupun dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terhadap objek 
yang dikunjungi;

6) buku panduan
Seperti buku panduan sekolah ataupun perguruan tinggi, buku panduan 
kerja bagi para karyawan dapat membantu peserta didik dalam 
mendapatkan informasi yang berguna; dan

7) konferensi karir
dalam konferensi karir, para narasumber dari kelompok-kelompok usaha, 
dinas lembaga pendidikan dan lain-lain mengadakan penyajian  tentang 
berbagai aspek program pendidikan dan latihan atau pekerjaan yang 
diikuti oleh para peserta didik.28

Berdasarkan beberapa tekhnik tersebut peneliti menggunakan tekhnik layanan 

informasi melalui media dengan tujuan supaya pemanfaatan waktu lebih efisien dan 

peserta didik lebih memahami apa yang disampaikan, serta peneliti bisa 

menyampaikan suatu informasi yang masuk kedalam kognitif dan afektif peserta 

didik, seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 63:

                                                          
28 Munawaroh, Opcit hlm 47
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Artinya: “mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 
dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah 
mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas 
pada jiwa mereka.”

4. Kegiatan Pendukung Layanan Informasi

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan sejumlah kegiatan 

yang disebut kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung yang pokok dalam layanan 

informasi adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi instrumentasi dan himpunan data

Instrumen untuk layanan informasi bisa disusun sendiri oleh pembimbing atau 

memanfaatkan instrumen yang telah ada. Data hasil aplikasi instrumentasi yang telah 

ada, termasuk data yang tercantum dalam himpunan data dapat dipergunakan untuk: 

(a) menetapkan informasi menjadi isi layanan informasi; (b) menetapkan calon 

peserta layanan; dan (c) menetapkan calon penyaji termasuk nara sumber yang akan 

diundang.

b. Konferensi kasus

Melalui konferensi kasus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang mengenal dan 

memiliki kepedulian tinggi terhadap subjek calon peserta layanan informasi (seperti 

orang tua, guru, wali kelas, tokoh-tokoh di dalam dan di luar lembaga) dapat 
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dibicarakan berbagai aspek penyelenggaraan layanan informasi, yaitu: a) informasi 

yang dibutuhkan oleh subjek yang dimaksud; b) subjek calon peserta layanan; c) 

penyaji layanan; dan d) waktu dan tempat.

Dalam konferensi kasus dapat dimanfaatkan data yang diperoleh melalui 

aplikasi instrumentasi dan yang terdapat di dalam himpunan data. Dalam hal ini asas 

kerahasiaan diaplikasikan.

c. Kunjungan Rumah

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat orang tua dan kondisi 

kehidupan keluarga terkait dengan penguasaan informasi tertentu oleh anak atau 

anggota keluarga lainnya. melalui kunjungan rumah, konselor atau pembimbing data 

menetapkan informasi apa yang akan menjadi isi layanan informasi yang akan diikuti 

oleh siswa atau anggota keluarga yang bersangkutan serta meminta dukungan dan 

partisipasi orang tua dalam pemberian layanan. 

d. Alih tangan kasus

Apabila peserta didik ingin mengetahui informasi tentang hal yang berada di 

luar kewenangan konselor, maka upaya alih tangan kasus perlu dilakukan. 

Pembimbing (konselor) mengatur pelaksanaan alih tangan kasus tersebut bersama 

peserta (siswa) yang menghendaki upaya tersebut.

e. Operasional layanan

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, baik 

mengenai informasi yang menjadi isi layanan, metode maupun media yang 
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digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan menyimak, perlu mendapat 

pengarahan secukupnya.

1) Perencanaan

a) identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta 

layanan;

b) menetapkan materi informasi sebagai isi layanan;

c) menetapkan subjek sasaran layanan;

d) menetapkan nara sumber;

e) menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan; dan

f) menyiapkan kelengkapan administrasi.

2) Pelaksanaan

a) mengorganisasikan kegiatan layanan;

b) mengaktifkan peserta layanan; dan

c) mengoptimalkan penggunaan metode dan media.

3) Evaluasi

a) mendapatkan materi evaluasi;

b) menetapkan prosedur evaluasi;

c) menyusun instrumentasi evaluasi;

d) mengaplikasi instrumentasi evaluasi; dan

e) mengolah hasil aplikasi instrumentasi.

4) Analisis hasil evaluasi

a) menetapkan norma atau standar evaluasi;



27

b) melakukan analisis; dan

c) menafsirkan hasil analisis.

5) Tindak lanjut

a) menetapkan jenis dan arah tindak lanjut;

b) mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada terkait; dan

c) melaksanakan rencana tindak lanjut.

6) Pelaporan

a) menyusun laporan layanan informasi;

b) menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait; dan

c) mendokumentasikan laporan. 29

Sedangkan langkah-langkah penyajian informasi menurut Dewa Ketut 

Sukardi Dkk, yaitu:

a) langkah persiapan

(a) menetapkan tujuan dan isi informasi termasuk alasan-alasannya

- untuk siapa informasi disiapkan?

- apakah akan tetap dibutuhkan siswa?

- apakah berharga bagi siswa?

- apakah cukup akurat dan baru?

- apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang sudah diketahui siswa?

                                                          
29 Noer Atika Idora, Op.cit.  hlm 19
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(b) mengidentifikasi sasaran (siswa) yang akan menerima informasi.

- berapa jumlahnya?

- bagaimana karakter isinya?

(c) mengetahui sumber-sumber informasi

- dari satu atau banyak sumber

- apakah sumber-sumber itu mudah dicapai dan digunakan

(d) menetapkan tekhnik penyampaian informasi

- cocokkah dengan tujuan, isi dan sumber?

- dapatkah menarik perhatian siswa?

- bagaimana konsekuensi waktu, biaya dan pengorganisasiannya?

(e) menetapkan jadwal dan waktu kegiatan

- kapan, berapa kali, di mana?

- berapa lama pemberian informasi dilaksanakan?

(f) menetapkan ukuran keberhasilan

- apa kriterianya bahwa pemberian informasi berhasil dengan baik?

- bagaimana mengukur keberhasilan itu?

b) langkah pelaksanaan

Pelaksanaan penyajian informasi tentu saja tergantung pada langkah 

persiapan, terutama pada tekhnik yang digunakan. Meskipun isi dan tujuan 

penyajian informasi sama, bila diberikan dengan tekhnik yang berbeda maka 

pelaksanaannya pun akan berbeda pula. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan penyajian informasi, ialah:
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1. usahakan tetap menarik minat dan perhatian peserta didik

2. berikan infrmasi secara sistematis dan sederhana sehingga jelas isi dan 

manfaatnya.

3. berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari.

4. bila menggunakan tekhnik siswa mendapatkan sendiri informasi (karya 

wisata dan pemberian tugas) persiapan sebaik mungkin sehingga setiap 

siswa mengetahui apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dicatat dan 

apa yang harus dilakukan.

5. bila menggunakan tekhnik langsung atau tidak langsung usahakan tidak 

terjadi kekeliruan. Informasi yang keliru dan diterima siswa, sukar untuk 

mengubahnya

6. usahakan selalu kerja sama dengan guru bidang studi dan wali kelas, agar 

isi informasi yang diberikan guru, wali kelas, dan guru pembimbing tidak 

saling bertentangan atau ada keselarasan antara sumber informasi.

c) langkah evaluasi

Guru pembimbing hendaknya mengevaluasi tiap kegiatan penyajian 

informasi. Langkah evaluasi ini seringkali dilupakan sehingga tidak diketahui 

seberapa jauh siswa mampu menangkap informasi. Manfaat dari langkah 

informasi ini adalah:

a) guru pembimbing (konselor) mengetahui hasil pemberian informasi;

b) guru pembimbing (konselor) mengetahui efektivitas suatu tekhnik;
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c) guru pembimbing (konselor) mengetahui apakah persiapannya sudah 

cukup matang atau masih banyak kekurangan;

d) guru pembimbing (konselor) mengetahui kebutuhan siswa akan informasi 

lain atau yang sejenis; dan

e) dilakukan evaluasi, peserta didik merasa perlu memperhatikan lebih 

serius, bukan sambil lalu. Dengan demikian, timbul sikap positif dan 

menghargai isi informasi yang diterimanya.30

B. Persepsi

1. pengertian Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau bisa juga disebut proses sensoris, namun proses itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak bisa terlepas dari proses 

penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses 

persepsi.31 Juhariah selanjutnya menyatakan bahwa “persepsi adalah proses 

menerima, menyeleksi, memberi reaksi pada rangsangan panca indra”. Apa yang kita 

persepsi dan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan serta pengalaman, perasaan, 

keinginan , dan juga tidak sesuai dengan bagaimana orang memandang atau 

                                                          
30 Dewa Ketut Sukardi Dkk, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta, Rineka 

Cipta, 2008, hlm 58
31 Bimo Walgito, Loc.Cit. hlm 99
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mengamati penampilan dan perilaku orang lain. Seseorang mengambil kesimpulan 

tentang orang lain berdasarkan dari stimuli yang diterima, meskipun informasi yang 

diperoleh tidak begitu lengkap. 32 Senada dengan pendapat Andi Thahir bahwa 

persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap rangsang yang 

diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu maka seluruh apa yang ada 

di dalam diri individu aktif berperan dalam persepsi tersebut. 33

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu  kesamaan pendapat bahwa 

pada dasarnya persepsi merupakan suatu  pengamatan  individu atau proses 

pemberian makna sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan 

sebagainya melalui panca inderanya, yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan penafsiran pesan sehingga seseorang dapat memberikan tanggapan mengenai 

baik buruknya atau positif negatifnya hal tersebut.

Persepsi merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan perilaku. 

Banyak perilaku yang tidak diinginkan, terjadi karena persepsi yang salah. Misalnya 

menurut Wardani dan Hariastuti, siswa yang datang terlambat ke sekolah atau 

melanggar tata tertib sekolah, kemudian dipanggil ke ruang Bimbingan dan 

Konseling untuk menghadap guru Bimbingan dan Konseling, maka siswa-siswa 

tersebut akan memiliki pandangan atau anggapan bahwa guru Bimbingan dan 

                                                          
32 Arwidita, Hubungan Antara Persepsi Terhadap Layanan Konseling Individual dengan 

Minat Berkonseling pada Siswa SMKN 1 Kota Bengkulu”. (On-Line), Tersedia 
di:repository.unib.ac.id/6238/,  hlm 22  (Kamis, 29  Desember 2016)

33 Andi Thahir, Loc.Cit. hlm 22



32

Konseling adalah sosok yang galak, yang bisanya hanya menghukum dan mengatur 

para siswanya, bila persepsi tersebut sudah terbentuk, maka kecenderungan yang 

terjadi adalah siswa menjauhi guru Bimbingan dan Konseling. 34

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Seperti yang telah dijelaskan tentang pengertian persepsi bahwa dalam 

persepsi individu adalah mengorganisasikan stimulus yang diterima, sehingga 

stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian 

dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam 

persepsi. Berikut ini beberapa faktor menurut Bimo Walgito, faktor-faktor yang 

berperan dalam persepsi adalah sebagai berikut:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang 

dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus 

datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

                                                          
34 Annisa Rizka Mardiana, Study Tentang Persepsi Siswa Pada Layanan BK di SMK se 

Kecamatan Sukomanunggal Surabaya,  (On-Line), Tersedia di: http://ejournal.unesa.ac.id,  hlm 3 
(selasa, 27 Desember 2016)
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stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respn diperlukan syaraf 

motoris.

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, 

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek.35

Sedangkan menurut Andi Thahir, terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

persepsi yaitu faktor ekstern dan intern.

a. Faktor internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan  kebutuhan psikologis, 

latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, 

kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada 

waktu tertentu.

b. Faktor eksternal

                                                          
35 Bimo Walgito, Op.Cit.  hlm 101
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Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, 

intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut 

menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.36

3. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu 

dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa 

objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai 

objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. 37

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses 

fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. 

Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak 

sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang 

didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat 

kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari 

tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu 

stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari 

                                                          
36 Andi Thahir, Loc.Cit . hlm 22
37 Bimo Walgito, Op.cit. hlm 102
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persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari 

persepsidapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.38

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak 

hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam 

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua 

stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan 

dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu 

yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

St St

St St

Respon

Fi Fi

Fi Fi

Keterangan:

St = stimulus (faktor luar)

Fi = faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp = struktur pribadi individu

                                                          
38 Ibid. hlm 102

SP
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Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima bermacam-

macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan 

diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap 

stimulus yang mengenainya, dan di sini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari 

stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan 

memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.  Skema tersebut dapat 

dilanjutkan sebagai berikut:

L S O R L

Keterangan:

L = Lingkungan

S = Stimulus

O = Organisme atau individu

R = Respon atau reaksi

Namun demikian masih ada pendapat atau teori lain yang melihat kaitan 

antara lingkungan atau stimulus dengan respon individu. Skema tidak seperti yang 

dikemukakan tersebut, tetapi berbentuk lain, yaitu: 

L S R L

Keterangan:

L = Lingkungan

S = Stimulus

R = Respon atau reaksi
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Menurut Weiner dalam skema tersebut terlihat bahwa organisme atau individu 

tidak berperan dalam memberikan respon terhadap stimulus yang mengenainya. 

Hubungan antara stimulus dengan respon bersifat mekanistis, stimulus atau 

lingkungan akan sangat berperan dalam menentukan respon atau prilaku organism. 

Pandangan yang demikian merupakan pandangan yang behavioristik. Pandangan ini 

berbeda dengan pandangan yang bersifat kognitif, yang memandang berperannya 

organism dalam menentukan perilaku atau responnya.39

4. Macam-macam Persepsi

Rahmat membagi persepsi menjadi dua bagian besar, yaitu: persepsi 

interpersonal dan persepsi objek. Persepsi interpersonal adalah persepsi pada manusia 

dan persepsi pada objek adalah persepsi selain pada manusia. Perbedaan antara kedua 

persepsi ini ada empat. Pertama pada persepsi objek, stimulus ditangkap oleh alat 

indera kita melalui benda-benda fisik: gelombang cahaya, gelombang suara, 

temperature, dan sebagainya: pada persepsi interpersonal, stimuli sampai kepada kita 

melalui lambang-lambang verbal yang disampaikan oleh pihak ketiga. Kedua, pada 

persepsi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, kita tidak meneliti 

sifat-sifat batiniah objek itu. Sedangkan pada persepsi interpersonal kita mencba 

memahami apa yang tidak tampak pada alat indera kita. Kita tidak hanya melihat 

pada prilakunya, kita juga melihat mengapa ia berprilaku seperti ini. Ketiga dalam 

persepsi objek, objek tidak bereaksi kepada kita dan kita juga tidak memberikan 

                                                          
39 Bimo Walgito, Ibid.  hlm 104
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reaksi emosional padanya. Sedangkan dalam persepsi interpersonal faktor-faktor 

personal anda dan karakteristik orang yang ditanggapi serta hubungan anda dengan 

orang tersebut menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung untuk keliru. 

Keempat, objek relatif menetap sedangkan manusia selalu berubah-ubah, sedangkan 

persepsi interpersonal menjadi mudah salah. 

Jenis persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi 

interpersonal dimana stimuli yang akan dipersepsi adalah guru bimbingan konseling. 

Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah penelitian tentang persepsi peserta didik 

terhadap guru Bimbingan dan Konseling

Sedangkan menurut Irwanto, Setelah individu melakukan interaksi dengan 
obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu 
persepsi positif dan persepsi negatif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

c. Persepsi positif. 
Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal 
tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal 
itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap 
obyek yang dipersepsikan.

d. Persepsi negatif. 
Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal 
tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. 
Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang 
terhadap obyek yang dipersepsikan.40

Selanjutnya menurut Wiyarsih persepsi negatif adalah pandangan atau 

pendapat individu yang negatif terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Slameto 

persepsi negatif adalah pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan 

                                                          
40 Anonim BAB II,  Loc.cit.  hlm 2
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dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek karena tidak sesuai 

dengan pribadinya. Persepsi negatif adalah respon negatif individu mengenai suatu 

obyek yang diperoleh ketika individu berinteraksi dengan obyek tersebut 

menggunakan semua panca inderanya.41

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Wardati dan Jauhari yaitu terdapat lima 
belas kekeliruan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yaitu: (1) bimbingan 
dan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan; (2) 
menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan 
psikiater; (3) bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada menangani masalah-
masalah yang bersifat incidental; (4) bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk 
siswa tertentu saja; (5) bimbingan dan konseling melayani “Orang Sakit” dan/atau 
“Kurang/tidak normal”; (6) pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada 
keluhan pertama saja; (7) bimbingan dan konseling menangani masalah yang ringan; 
(8) petugas bimbingan dan konseling di sekolah diperankan sebagai polisi sekolah; 
(9) bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian 
nasehat; (10) bimbingan dan konseling bekerja sendiri atau harus bekerja sama 
dengan ahli atau petugas lain; (11) konselor harus aktif sedangkan yang lain harus 
pasif; (12) menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh 
siapa saja; (13) menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien; (14) 
memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi; 
dan (15) menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat.

Namun persepsi negatif tersebut bisa menjadi positif apabila lingkungan dan 

konselor sebagai orang yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling melakukan upaya yang tepat untuk memperbaikinya karena 

pada dasarnya persepsi itu bisa diubah hal ini juga senada dengan pendapat Gulo 

mendefinisikan “persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu 

dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya”. Jadi apabila yang 

                                                          
41 Moh. Vinda Fajarudin, Loc.Cit. hlm 3 
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diberikan konselor kepada siswa positif maka secara tidak langsung akan 

meningkatkan persepsi positif siswa.42

C. Media Audio-Visual

Sanjaya menjelaskan bahwa, “Media audio-visual adalah jenis media yang 

selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, 

seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media 

ini dianggap lebih baik dan lebih menarik.” Media yang digunakan dalam kegiatan 

belajar disebut dengan media pembelajaran sedangkan media yang digunakan dalam 

layanan bimbingan konseling disebut dengan media

layanan BK. Media layanan BK adalah segala sesuatu yang digunakan menyalurkan 

pesan atau informasi dari Peneliti BK kepada peserta didik yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga peserta didik akan mengalami 

perubahan perilaku, sikap dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Manfaat dari media 

tersebut benar-benar dapat dirasakan jika peneliti sebagai pemberi pesan mampu 

mengelola media dengan baik.43

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audio-visual 

merupakan media pendukung dalam proses belajar agar peserta didik lebih mudah 

memahami materi yang diberikan.

1. Ciri-ciri Media Audio-Visual

                                                          
42 Ria Ayu Astuti,  Loc.Cit. hlm 3
43 Mardliyah, Maufur dan Suriswo, Op.Cit. hlm 3 
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Umumnya ciri-ciri media audio-visual memiliki unsur suara dan unsur 

gambar. Alat-alat audio-visual merupakan alat yang dapat didengar dan alat yang 

dapat dilihat.

Ciri-ciri utama media audio-visual adalah:

a) media audio-visual biasanya bersifat linier;
b) biasanya menjaikan visual yang dinamis;
c) digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang 

atau pembuatnya;
d) merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak
e) dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif dan;
f) umumnya mereka berorientasi kepada pendidik dengan tingkat pelibatan 

interaktif peserta didik yang rendah.

2. Macam-macam Media Audio-Visual 

Media merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran serta menunjang pendidikan, pelatihan dan tentunya perlu 

mendapat perhatian tersendiri. Dalam proses belajar mengajar kehadiran media tidak 

dapat diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan tanpa adanya media pembelajaran, 

maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Seperti umumnya media sejenis media audi-visual mempunyai tingkat 

efektivitas yang cukup tinggi, menurut riset, rata-rata di atas 60 % sampai 80 %. 

Pengajaran melalui media audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras 
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selama proses belajar, seperti mesin proyektor, televise, tape recorder, dan proyektor 

visual yang lebar.44

Jadi pengajaran melalui audio-visual adalah penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada kata-kata simbol yang serupa, sehingga dapat membantu peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas atau mempermudah 

dalam memahami bahasa yang sedang dipelajari. Jenis media audio-visual 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang 

pertama dan kedua.

Media ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) audio-visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 
seperti bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, cetak suara.

b) audio-visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 
gambar yang bergerak seperti film suara dan vide-cassete.

Beberapa contoh dari media audio-visual diam maupun gerak, yaitu:

a) film yang dimaksudkan disini adalah sebagai alat audio-visual untuk 
pelajaran, penerangan dan penyuluhan. Banyak hal yang dapat dijelaskan 
melalui film, antara lain tentang proses yang terjadi dalam satu industry, 
kejadian-kejadian alam, tata cara kehidupan, mengajarkan suatu 
keterampilan, sejarah-sejarah kehidupan zaman dahulu dan sebagainya. 

b) DVD atau VCD player Media ideo dan film adalah gambar bergerak yang 
direkam dalam format kaset video, Video Cassete Disc dan Digital Versatile 
Disc. Jenis media ini kemampuannya dalam menayangkan obyek bergerak 
(moving objects) dan proses yang spesifik. 45

                                                          
44 Devi Susanti, Efektivitas Bimbingan Klasikal Menggunakan Media Audio-visual untuk 

mengembangkan Interaksi Sosial Peserta Didik Kelas VIII di SMPN 26 Bandar Lampung (Skripsi 
Mahasiswa BK IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016), hlm 22
45 Devi Susanti, Ibid. hlm 23
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3. Manfaat Media Audio-Visual

Manfaat media Audio-visual adalah untuk membantu dalam kegiatan belajar 

mengajar yakni yang memberikan pengalaman visual pada peserta didik dalam 

rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang 

kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, dan mudah dipahami.

Menurut Asnawir dan Usman manfaat audio-visual yaitu:

a) dapat membantu peserta didik dalam memahami sebuah materi atau ilmu;
b) peserta didik akan lebih berknsentrasi dan berimplikasi pada pemahaman 

peserta didik itu sendiri karena alat pendengaran dan penglihatan 
digunakan secara bersamaan, sehingga membutuhkan konsentrasi yang 
besar;

c) begitu pula pada pendidik, akan lebih mudah menyampaikan materi atau 
bahan ajar kepada peserta didik;

d) lebih mudah mengkondisikan kelas dengan cara menarik peserta didik 
selain hal tersebut

e) waktu yang dibutuhkan saat memberikan bahan ajar pun akan lebih 
efisien dan dapat menjadikan peserta didik yang inovatif dan kreatif 
karena dapat berkreasi dengan media tersebut. 46

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan manfaat media 

audio-visual yaitu membantu untuk saling pengertian materi yang diberikan sehingga 

materi mudah dipahami, hasil belajar lebih bermakna, menambah pengalaman, 

menambah wawasan dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan menjadikan 

pendidikan inovatif dan kreatif. Sehingga diharapkan dalam proses pemberian 

layanan informasi dengan menggunakan media audio-visual diharapkan akan 

membantu peserta didik dapat menjadi individu yang mampu mengurangi persepsi 

negatif terhadap guru bimbingan dan konseling.

                                                          
46 Ibid. hlm 24
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D. Layanan Informasi Untuk Mengurangi Persepsi Negatif Terhadap Guru 
Bimbingan dan Konseling

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 

bisa juga disebut proses sensoris, namun proses itu tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi. Karena itu proses persepsi tidak bisa terlepas dari proses penginderaan, dan 

proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.47 Hal tersebut 

justru mengarah kepada persepsi yang negatif salah satunya persepsi negatif terhadap 

guru bimbingan dan konseling. Untuk mengubah persepsi negatif peserta didik 

tidaklah mudah, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bimbingan dan 

konseling yang sesungguhnya menyebabkan peserta didik mempersepsikan dengan 

spontan terhadap guru bimbingan dan konseling bahwa tugas guru bimbingan 

konseling hanya sebatas menghukum peserta didik.

Kenyataan yang dijumpai dalam permasalahan ini peserta didik kurang

memahami pentingnya layanan bimbingan konseling sehingga peran guru bimbingan 

dan konseling dalam memberikan layanan bisa dikatakan belum optimal, akibatnya 

persepsi peserta didik mengenai layanan bimbingan dan konseling menjadi kurang 

baik. Alasan mengapa digunakan layanan informasi untuk mengubah persepsi karena 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas 

                                                          
47 Bimo Walgito, Loc.Cit.  hlm 99
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atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang 

dikehendaki. Selain itu akan dapat menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi bimbingan 

dan konseling lainnya dalam kaitan antara bahan-bahan orientasi dan informasi 

dengan permasalahan individu.

Pada layanan informasi ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi 

perlu diselenggarakan: (1) informasi dapat membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi; (2) informasi dapat membantu dalam menentukan arah hidup; (3) setiap 

individu adalah unik, keunikan itu akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang 

berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan kondisi baru.48 Maka dari itu layanan 

informasi dianggap mampu mengurangi persepsi negatif peserta didik terhadap guru 

bimbingan dan konseling.

E. Penelitian yang  Relevan

Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis, ditemukan penelitian yang 

relevan yaitu: Yossy Arurheza Harsenda, dengan judul “Layanan Informasi Untuk 

Mengubah Persepsi Siswa Tentang Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK 

Negeri 3 Kediri” yang menegaskan bahwa pemberian layanan informasi dapat 

mengubah persepsi siswa tentang layanan Bimbingan Konseling, hal ini dibuktikan 

ketika hasil mean pretest 129,25 dan mean post-test 160 maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberian layanan informasi dapat mengubah persepsi siswa tentang layanan 

Bimbingan Konseling.49

                                                          
48 Yossy Arurheza Harsenda, Op.cit. hlm 3
49 Yossy Arurheza Harsenda, Op.cit.
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Ditambahkan dengan penelitian selanjutnya oleh Ria Wahyu Astuti yang 

berjudul “Pelaksanaan BK Untuk Merubah Persepsi Negatif Siswa di SMA di 

Kabupaten Lamongan” menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mulai dari pengumpulan data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 

bimbingan dan konseling untuk merubah persepsi negatif siswa sangat dibutuhkan 

untuk membangun kinerja bimbingan konseling menjadi lebih baik dan dapat 

mengubah adanya persepsi negatif siswa terhadap pelaksanaan bimbingan 

konseling.50 Perbedaan kedua penelitian yang relevan tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan media audiovisual sebagai perantara 

pemberian informasi terhadap peserta didik yang memiliki persepsi negatif terhadap 

guru BK. 

F. Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono, “Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan”.51

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bahwa layanan informasi diharapkan 

dapat membantu peserta didik memahami berbagai informasi mengenai bimbingan 

dan konseling serta tugas-tugas dari guru bimbingan konseling. Karena layanan 

                                                          
50 Ria Wahyu Astuti, Op.cit.
51 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 60
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informasi juga bertujuan agar individu mengetahui dan menguasai informasi yang 

selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya.52

Apabila peserta didik sudah diberikan layanan informasi tentang bimbingan 

dan konseling serta tugas-tugas guru BK dengan menggunakan media audio-visual 

dan peserta didik memahami informasi tersebut dengan baik. Maka persepsi negatif 

terhadap guru BK seperti menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta 

didiknya, menganggap guru BK sebagai polisi sekolah, menganggap guru BK adalah 

guru yang bertugas memberikan sanksi saat peserta didik melanggar aturan, dan 

menganggap guru BK sebagai guru yang galak akan akan mulai membaik. 

Jadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa layanan informasi 

dengan media audio-visual dapat mengurangi persepsi negatif peserta didik terhadap 

guru bimbingan konseling yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai 

bimbingan dan konseling serta tugas-tugas dari guru itu sendiri.

Berikut dapat digambarkan alur kerangka berpikir :

                                                          
52 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi), Jakarta, 

PT Raja Grafindo Persada., 2007, hlm 143
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Gambar 1
Kerangka berpikir penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

Persepsi terhadap guru BK

Persepsi negatif terhadap guru Bimbingan 
dan konseling

Layanan informasi dengan media 
audio-visual

Persepsi negatif terhadap guru 
Bimbingan dan konseling berubah

1. Menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya
2. Menganggap guru BK sebagai polisi sekolah
3. Menganggap guru BK adalah guru yang bertugas memberikan sanksi saat 

peserta didik melanggar aturan
4. Menganggap guru BK sebagai guru yang galak

Kurangnya layanan informasi
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kalimat pertanyaan.53  Berdasarkan pengertian tersebut hipotesis adalah jawaban 

sementara yang kebenarannya masih harus dibuktikan/diuji kebenarannya. Hipotesis 

yang akan diuji dinamakan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis 

nol (Ho) diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan 

ukuran sampel.

Sementara yang dimaksud hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang 

menunjukkan adanya perbedaan antara pupulasi dengan data sampel.54

Adapun rumusan uji hipotesisnya adalah:

Ho : µ1 = µ0

Ha : µ1 ≠ µ0

Dimana:

Ho = Layanan informasi tidak dapat mengurangi persepsi negatif peserta didik 
terhadap guru BK kelas XI IPS3 SMA Negeri 14 Bandar Lampung

Ha = Layanan informasi dapat mengurangi persepsi negatif peserta didik 
terhadap guru BK kelas XI IPS3 SMA Negeri 14 Bandar Lampung

µ1 =  Persepsi negatif peserta didik sebelum pemberian layanan informasi.
µ0 =  Persepsi negatif peserta didik setelah pemberian layanan informasi.

Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai t(thitung)  dibandingkan dengan 

nilai-t dari table distribusi t(ttabel). Cara penentuan nilai ttabel didasarkan pada taraf 

signifikasi tertentu (misal α = 0,05) dan dk = n-1. 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji satu pihak kanan, yaitu:

Tolak H0, jika thitung > ttabel  dan Terima H0, jika thitung < ttabel.
55

                                                          
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 96
54 Sugiyono, Ibid. hlm 103
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BAB III

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif, banyak menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. Demikian juga tetap dipakai kesimpulan penelitian menjadi 

lebih baik apabila disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain. 56

B. Desain Penelitian

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-

equivalent Control Group Design. Pada dua kelompok tersebut, sama-sama dilakukan 

pre-test dan post-test. Namun hanya kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan 

(treatment).57 Desain eksperimen ini digunakan karena, pada penelitian ini terdapat 

kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan dan kelompok kontrol sebagai 

pembanding, pada  dua kelompok tersebut akan dilakukan pengukuran sebanyak dua 

                                                                                                                                                                     
55 Triana Nasir, Pengujian Hipotesis Dua Sampel, [online]: bologspot, 

Tersedia: http://allofyousearch.blogspot.com/2014/11/pengujianhipotesiskomparatifdua.html [diakses
14 Februari 2015 jam 21.45]. 

56 Sharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pnedekatan Praktis, Jakarta, Rineka Cipta, 
2010, hlm 27

57 Sugiyono, Op.Cit.hlm 116



51

kali yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Pertama dilakukan pengukuran (pre-test), 

kemudian pada kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan memberikan layanan 

informasi dengan media audio-visual, namun pada kelompok kontrol diberikan 

perlakuan berupa pemberian layanan informasi dengan cara klasikal tanpa 

menggunakan media audi-visual, selanjutnya dilakukan pengukuran kembali (post-

test) guna melihat ada atau tidaknya pengaruh perlakuan yang telah diberikan 

terhadap subyek yang diteliti. Desain penelitian dapat dilihat sebagai berikut:   

Gambar 2
Pola Non-equivalent Control Group Design

Keterangan :

E :   Kelompok Eksperimen
K :   Kelompok Kontrol
O1 dan O3 : Pengukuran persepsi negatif peserta didik terhadap guru bimbingan 

konseling, sebelum diberikan perlakuan layanan informasi dengan 
media audio visual akan diberikan pretest. Pengukuran dilakukan 
dengan memberikan angket persepsi. Pretest merupakan 
mengumpulkan data peserta didik yang memiliki persepsi negatif 
terhadap guru bimbingan konseling dan belum mendapatkan 
perlakuan.

O2 : Pemberian posttest untuk mengukur persepsi negatif peserta didik 
terhadap guru bimbingan konseling pada kelompok eksperimen 
setelah diberikan perlakuan. Di dalam posttest akan didapatkan data 
hasil dari pemberian perlakuan, dimana persepsi negatif akan 
berkurang atau tidak berkurang sama sekali.

O4 : Pemberian posttest untuk mengukur persepsi negatif pada kelompok 
kontrol, tanpa diberikan perlakuan menggunakan layanan informasi 
dengan media audio-visual.

E O1          X O2

K O3 O4
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X : Pemberian perlakuan dengan menggunakan layanan informasi 
dengan media audio-visual untuk mengurangi persepsi negatif  
peserta didik.terhadap guru bimbingan konseling.58

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian untuk mencari tahu keefektivan saat sebelum 

diberikan perlakuan tindakan dan saat sesudah diberikan perlakukan tindakan

C. Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan permasalahan efektivitas 

layanan informasi dengan media audio-visual untuk mengurangi persepsi negatif 

peserta didik terhadap guru bimbingan dan konseling kelas XI IPS  SMAN 14 Bandar 

Lampung terdiri dari dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen atau bebas (X)

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab.59

Pada penelitian ini sebagai variabel bebas adalah Efektivitas Layanan Informasi.

2. Variabel Dependen atau terikat (Y)

                                                          
58 Sugiyono, Op.Cit.  2009, hlm 79.
59 Suharsimi Arikunto, Ibid. hlm 162
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Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang tidak bebas variabel 

tergantung. 60 Pada penelitian ini sebagai variabel terikat adalah persepsi negatif 

peserta didik terhadap guru bimbingan dan konseling. 

Dalam penelitian ini layanan informasi merupakan variabel bebas diberi simbol (X) 

sementara persepsi negatif merupakan variabel terikat  yang diberi symbol (Y). Jadi 

korelasi antara dua variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
Variabel Penelitian

D. Definisi Operasional

Variabel bebas penelitian adalah pengaruh layanan informasi. Variabel bebas 

disebut juga variabel eksperimen. Adapun variabel  terikat peneliti ini adalah persepsi 

negatif peserta didik terhadap guru bimbingan konseling. Berikut ini penjelasan 

mengenai variabel-variabel secara operasional tabel 2:

                                                          
60 Ibid. hlm 162

Layanan Informasi

(X)

Persepsi Negatif Peserta 
didik terhadap guru BK

(Y)
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Tabel 2

Definisi Operasional

No Variabel Definisi perasional Indikator Alat 
Ukur

Hasil 
Ukur

Skala 
Ukur

1 Varibel 
bebas 
(X): 
Layanan 
Informasi

layanan informasi 
BK adalah layanan 
yang diberikan oleh 
guru BK atau 
konselor dengan 
tujuan memberikan 
pemahaman terkait 
berbagai informasi 
yang dibutuhkan 
peserta didik dalam 
pengambilan 
keputusan secara 
tepat  baik dalam 
bidang pribadi, 
sosial, karir, 
maupun belajar. 
Salah satunya dalam 
bidang sosial juga 
sangat penting 
diberikan 
pemahaman karena 
bidang sosial adalah 
bagaimana peserta 
didik bersosial yang 
baik dengan 
lingkungannya 
termasuk dengan 
guru BK di 
sekolahnya dengan 
cara memiliki 
persepsi yang yang 
baik terhadap guru 
bimbingan 
konselingnya

Informasi 
tentang: 

hubungan 
antar 

pribadi, 
sosial, nilai-
nilai moral

obsevrasi
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E. Populasi, Sampel, dan Tekhnik Sampling

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

2 Variabel 
Terikat 
(Y): 
Persepsi 
Negatif 
Peserta 
Didik 
Terhadap 
Guru BK

Persepsi negatif 
adalah pandangan 
atau pendapat 
individu terhadap 
orang lain yang 
tidak selaras 
dengan apa yang 
terjadi sebenarnya 
dikarenakan 
individu hanya 
menilai secara 
instan tanpa 
mencoba 
memahami yang 
sebenarnya.

(1) 
menganggap 
guru BK 
adalah sosok 
yang 
bertugas 
memanggil 
untuk 
memberikan 
sanksi 
terhadap 
peserta didik 
yang 
melanggar 
aturan; 
(2) 
menganggap 
suka 
mencari 
kesalahan 
peserta 
didiknya; 
(3) guru BK 
adalah sosok 
yang galak; 
(4) 
Mengaggap 
guru BK 
sebagai 
polisi 
sekolah.

Skala 
penilaian 
persepsi 
negatif 
terhadap 
guru 
bimbinga
n 
konseling 
dari 
sangat 
render-
sangat 
tinggi 
(26-130)

Angket 
(kuesioner
) persepsi 
negatif 
peserta 
didik 
terhadap 
guru 
bimbingan 
dan 
konseling 
sejumlah 
26 item 
pernyataa
n  SS= 
Sangat 
setuju 
S=Setuju 
RR=Ragu
-ragu 
TS=Tidak 
Setuju 
STS=Sang
at Tidak 
Setuju

interval
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.61 Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian.62

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS  

SMA Negeri 14 Bandar Lampung, dimana kelas XI IPS  ini dibandingkan dengan 

kelas yang  lain terdapat peserta didik yang memiliki persepsi negatif terhadap guru 

bimbingan konseling. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bimbingan 

konseling serta tugas-tugas dari guru bimbingan konseling itu sendiri. Jumlah kelas 

XI  IPS  bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Populasi 3

Kelas L P Jumlah

XI IPS 46 71 117

Sumber: Administrasi SMA Negeri 14 Bandar Lampung63

2. Sampel dan Tekhnik Sampling

a. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sugiono menyarankan sampel untuk 

penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing 10 s/d 20.64  Sampel 

                                                          
61 Sugiyono, 2015, Op.cit. hlm 117
62 Suharsimi Arikunto, Op.cit.  hlm 173
63Administrasi SMA Negeri 14 Bandar Lampung, 2016
64 Sugiyono, 2015, Op.Cit hlm 123
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yang akan diteliti oleh peneliti adalah 14 peserta didik yang dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu, 7 peserta didik pada kelompok eksperimen yang akan diberikan 

perlakuan berdasarkan judul peneliti menggunakan layanan  informasi dengan media 

audio-visual dan 7 peserta didik pada kelompok kontrol yang akan diberikan 

perlakuan layanan informasi tidak menggunakan media audiovisual akan tetapi 

menggunakan metode ceramah.

b. Tekhnik Sampling

Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah  menggunakan 

random sampling  yaitu tekhnik pengambilan anggota sampel dimana semua 

individu dalam populasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan 

yang sama  untuk dipilih  sebagai anggota sampel. 65 Berdasarkan hal  tersebut dalam  

penelitian  ini  peneliti menggunakan kelas XI IPS 3 sebagai sampel dengan kriteria 

dan  langkah-langkah  sebagai berikut:   (a) peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 

14 Bandar Lampung tahun  pelajaran 2017/2018;  (b) peserta didik mempunyai 

persepsi negatif terhadap guru bimbingan dan konseling berdasarkan hasil angket 

yang telah dibagikan; dan (c) peserta didik bersedia menjadi responden dalam 

penelitian ini.

F. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

                                                          
65 Ibid. hlm 124
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Tekhnik wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data dengan cara Tanya 

jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian.66

Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data untuk melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.67

Secara fisik wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi persepsi negatif peserta 

didik terhadap guru bimbingan konseling yang diperoleh dari peserta didik maupun 

guru bimbingan konseling.

2. Metode Kuesiner/Angket

Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan atau pernytaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti, 

untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.68

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner  langsung. 

Adapun untuk mempermudah responden dalam menjawab suatu pertanyaan 

atau pernyataan dalam angket peneliti menggunakan bentuk jawaban skala likert. 

                                                          
66 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2012, hlm 123
67 Sugiyono, 2015, Op.cit. hlm 194

68 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, PT Bumi Aksara, 2015, hlm 76-
77
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Skala likert digunakan untuk  mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seserang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.69

Metode ini digunakan pada saat pre-test untuk mengukur sejauh mana 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru bimbingan konseling, sebelum diberikan 

perlakuan menggunakan layanan informasi dengan media audio-visual. Selain itu 

metode ini juga dilakukan pada saat post-test, yang berguna untuk mengukur sejauh 

mana kberhasilan dalam menggunakan layanan informasi dengan media audio-visual 

untuk mengurangi persepsi negatif peserta didik terhadap guru bimbingan dan 

konseling kelas XI IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018. Adapun skor alternatif jawaban dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai 

berikut:

Tabel 4
Skor Alternatif Jawaban

Jenis 
pertanyaan/pernyataan  

Alternatif Jawaban

Sangat 
setuju

Setuju Ragu-
ragu 

Tidak 
Setuju

Sangat Tidak 
Setuju

Favorable
(pernyataan positif/ 

mendukung Indikator)
5 4 3 2 1

Unfavorable 
(pernyataan 

negatif/menolak 
indikator)

1 2 3 4 5

                                                          
69 Sugiyono, 2014, Op.cit. hlm 134
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Penilaian persepsi negatif dalam penelitian ini menggunakan rentang skor dari 

1-5 dengan banyak item 26. Menurut Eko dalam aturan pemberian skor dan 

klasifikasi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a) Skor pernyataan negatif kebalikan dari pernyataan positif;

b) Jumlah skor tertinggi ideal=jumlah pernyataan atau aspek penilaian x jumlah 

pilihan;

c) Skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh: skor tertinggi ideal) x jumlah kelas 

interval;

d) Jumlah kelas interval = skala hasil penilaian. Artinya kalau penilaian 

menggunakan skala 5, hasil penilaian diklasifikasikan menjadi 5 kelas 

interval; dan

e) Penentu jarak interval (Ji) diperoleh dengan rumus:

Keterangan :
t   = skor tertinggi ideal dalam skala
r   = skr terendah ideal dalam skala
Jk = Jumlah kelas interval.70

Berdasarkan pendapat Eko, maka interval criteria dapat ditemukan dengan cara 

sebagai berikut:

a. Skor tertinggi : 5 X 26 = 130

                                                          
70 Eko Putra Widoyo, Penelitian Hasil Pembelajaran di Sekolah, Yogyakarta, Pustaka 

Belajar, 2014 hlm, 144

Ji = (t − r)/Jk
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b. Skor terendah : 1 X 26 = 26

c. Rentang : 130-26 = 104

d. Jarak interval : 104 : 5 = 20,8

Berdasarkan keterangan tersebut maka kriteria persepsi negatif ada pada tabel 

3.5 sebagai berikut

Tabel 5
Kriteria Persepsi Negatif

Interval Kriteria Deskriptif

≥ 109,2 – 130 Sangat tinggi Peserta didik yang masuk dalam kategori 
sangat tinggi telah menunjukan persepsi negatif 
yang ditandai dengan: (a) peserta didik selalu 
menganggap guru BK suka mencari kesalahan 
peserta didiknya; (b) peserta didik menganggap 
guru BK sebagai polisi sekolah; (c) peserta 
didik menganggap guru BK adalah guru yang 
bertugas memberikan sanksi saat peserta didik 
melanggar aturan sekolah; (4) peserta didik 
menganggap guru BK sebagai guru yang galak

≥ 88,4 – 109,2 Tinggi Peserta didik yang masuk dalam kategori tinggi 
telah menunjukan persepsi negatif namun 
belum sepenuhnya/ secara terus menerus yang 
ditandai dengan: (a) peserta didik sering 
menganggap guru BK suka mencari kesalahan 
peserta didiknya; (b) peserta didik menganggap 
guru BK sebagai polisi sekolah; (c) peserta 
didik menganggap guru BK adalah guru yang 
bertugas memberikan sanksi saat peserta didik 
melanggar aturan sekolah; (4) peserta didik 
menganggap guru BK sebagai guru yang galak

≥ 67,6 – 88,4 Sedang Peserta didik yang masuk dalam kategori 
sedang sedikit belum menunjukan persepsi 
negatif yang ditandai dengan: (a) peserta didik 
jarang menganggap guru BK suka mencari 
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kesalahan peserta didiknya; (b) peserta didik 
menganggap guru BK sebagai polisi sekolah; 
(c) peserta didik menganggap guru BK adalah 
guru yang bertugas memberikan sanksi saat 
peserta didik melanggar aturan sekolah tetapi 
peserta didik juga memahami alasan guru BK 
melakukannya; (4) peserta didik menganggap 
guru BK sebagai guru yang galak

46,8 – 67,6 Rendah Peserta didik yang masuk dalam kategori 
rendah belum menunjukan persepsi negatif 
yang ditandai dengan: (a) peserta didik sangat 
jarang menganggap guru BK suka mencari 
kesalahan peserta didiknya; (b) peserta didik 
sedikit menganggap guru BK sebagai polisi 
sekolah; (c) peserta didik menganggap guru BK 
adalah guru yang bertugas memberikan sanksi 
saat peserta didik melanggar aturan sekolah 
tetapi peserta didik juga memahami alasan guru 
BK melakukannya; (4) peserta didik kadang-
kadang  menganggap guru BK sebagai guru 
yang galak

   26 – 46,8 Sangat rendah Peserta didik yang masuk dalam kategori 
sangat rendah belum menunjukan persepsi 
negatif yang ditandai dengan: (a) peserta didik 
tidak pernah menganggap guru BK suka 
mencari kesalahan peserta didiknya; (b) peserta 
didik tidak menganggap guru BK sebagai polisi 
sekolah; (c) peserta didik menganggap guru BK 
adalah guru yang bertugas memberikan sanksi 
saat peserta didik melanggar aturan sekolah 
tetapi peserta didik juga memahami alasan guru 
BK melakukannya; (4) peserta didik tidak  
menganggap guru BK sebagai guru yang galak

3. Metode Dokumentasi
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Metode dokumentasi ialah tekhnik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden.71 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran umum persepsi negatif peserta didik terhadap guru bimbingan 

konseling di sekolah. 

4. Metode Observasi

Mengutip dari Anwar Sutoyo pengertian “Observasi adalah metode 

pengamatan dan perhatian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap obyek yang sedang diteliti, dilakukan secara sistematis dan memiliki tujuan 

tertentu”.72 Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi kurasi-partisipan

yaitu peneliti tidak ikut secara aktif dalam pengamatan aktivitas subyek. Jadi peneliti 

terlibat langsung dalam memberikan layanan.

G. Pengembangan Instrumen Layanan

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

angket/kuisioner, metode wawancara (interview), dan metode dokumentasi. 

Berdasarkan metode pengumpulan data, maka instrumen pegumpulan data yang 

cocok untuk mengetahui persepsi negatif peserta didik adalah dengan lembar angket. 

Dasar teori pengembangan instrument ini ditinjau dari pengertian dan indikator 

persepsi negatif. 

                                                          
71 Abdurrahman Fatoni, Metodelogi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, Jakarta, 

Rineka Cipta, 2011, hlm 112
72 Anwar Sutoyom. Pemahaman Individu, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2012, hlm 85
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Tabel 6

Kisi-kisi Pengembangan Instrumen

Variabel Indikator 
Persepsi 
Negatif

No Item

(+) (-)

Persepsi 
negatif 
menurut 
Slameto 
adalah 
pandangan 
terhadap 
suatu obyek 
dan 
menunjuk 
pada 
keadaan 
dimana 
subyek 
yang 
memperseps
i cenderung 
menolak 
obyek 
karena tidak 
sesuai 
dengan 
pribadinya 
73

1. Mengangg
ap guru BK 
sebagai 
polisi 
sekolah

 Saya merasa gugup 
ketika bertemu 
dengan guru BK di 
sekolah 

 Saya merasa takut 
ketika dipanggil ke 
ruangan BK 

 Saya tidak merasa 
nyaman ketika 
bercerita dengan guru 
BK 

 Saya merasa was-was 
ketika guru BK 
berkeliling 
menertibkan siswa 
yang melanggar 
aturan 

 Menurut saya  guru 
BK tidak langsung  
bertanya penyebab 
peserta didik yang 
melanggar aturan  
sekolah

 Saya tidak takut ketika 
bertemu dengan guru 
BK di sekolah

 Saya tidak merasa takut 
ketika dipanggil ke 
ruangan BK 

 Saya merasa nyaman 
ketika bercerita dengan 
guru BK 

 Saya merasa biasa saja 
ketika guru BK 
berkeliling menertibkan 
siswa yang melanggar 
aturan 

 Menurut saya  guru BK 
akan langsung  
bertanya  penyebab 
peserta didik yang 
melanggar aturan 
sekolah

2. Menganggap 
guru BK 
suka mencari 
kesalahan 
peserta 
didiknya

 Saya menganggap
guru BK suka 
membahas kesalahan 
yang pernah diperbuat 
peserta didik 
sebelumnya

 Ketika peserta didik 

 Saya menganggap guru 
BK tidak pernah 
membahas kesalahan 
yang pernah diperbuat 
peserta didik 
sebelumnya 

                                                          
73Moh. Vinda Fajarudin, “ Penerapan Strategi Cognitive Restructuring untuk Menurunkan 

Persepsi Negatif Terhadap Pelaksanaan Program BK pada Siswa kelas X-4 SMAN 1 karangrejo 
Tulung Agung”, (On-Line), Tersedia di: http://ejournal.unesa.ac.id (Selasa, 28 Desember 2016)
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melanggar aturan 
sekolah, guru BK 
akan menegur dengan 
kata-kata kasar 
terhadap peserta didik

 Guru BK lebih 
memperhatikan 
kesalahan  peserta 
didik nya 
dibandingkan 
kelebihannya

 Ketika peserta didik 
melanggar aturan 
sekolah, guru BK akan 
menegur dengan kata-
kata lembut untuk 
memberian pengertian 
terhadap peserta didik

 Guru BK lebih 
memperhatikan 
kelebihan peserta 
didiknya dibandingkan 
kesalahannya

3. Menganggap 
guru BK 
adalah guru 
yang 
bertugas 
memberikan 
hukuman 
terhadap 
peserta didik 
yang 
melanggar 
aturan 
sekolah  

 Guru BK pernah 
menghukum secara 
fisik terhadap peserta 
didik yang melanggar 
aturan

 Guru BK pernah 
melakukan kekerasan 
secara verbal terhadap  
siswa yang 
melakukan kesalahan

 Guru BK tidak pernah 
menghukum secara 
fisik terhadap peserta 
didik yang melanggar 
aturan

 Guru BK tidak pernah 
melakukan kekerasan 
secara verbal terhadap  
siswa yang melakukan 
kesalahan

4.Menganggap 
guru BK 
sebagai guru 
yang galak

 Saya merasa takut 
ketika guru BK 
masuk kekelas saya 

 Guru BK selalu 
marah-marah ketika 
masuk kekelas peserta 
didiknya 

 Saya tidak pernah 
masuk keruangan BK 
dengan kemauan saya 
sendiri 

 Saya tidak merasa takut 
ketika guru BK masuk 
kekelas saya

 Guru BK tidak marah-
marah ketika masuk 
kekelas peserta didinya 

 Saya pernah masuk 
keruangan BK dengan  
kemauan saya sendiri 
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Sebelum  angket tersebut digunakan maka peneliti menguji kevalidan dan 

reliable angket tersebut untuk mengetahui angket tersebut layak atau tidaknya untuk 

digunakan dalam penelitian, berikut ini langkah-langkah dalam pengujian:

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

keshohihan suatu instrument.74 Suatu instrument yang dikatakan valid 

menunjukkan bahwa alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk menguji validitas angket, untuk 

keperluan ini diuji tekhnik korelasi jawaban pada setiap item dikrelasikan dengan 

total skor. Dengan demikian menggunakan bantuan program SPSS for windows 

release 16.

Rumus Product Moment

= N∑X	 Y	 	− (∑X)(∑Y)
N∑X − (∑X) N∑Y − (∑Y) 	

Keterangan:
= angka indeks korelasi “r” Product Moment

N = number of Casses∑X	 Y	 = jumlah perkalian antara skor X dan skor Y∑X = jumlah seluruh skor X∑Y = jumlah seluruh skor Y. 75  

                                                          
74 Suharsimi Arikunto, Op.Cit.  hlm 167
75 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta. Raja Grapindo, 2008. Hal 206
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Adapun untuk mempermudah responden dalam menjawab suatu 

pertanyaan dalam angket peneliti mengunakan bentuk jawaban skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.76

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Instrument yang telah diuji validitasnya kemudia diuji reliabilitasnya. 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya  untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. Pengujian ini akan menggunakan bantuan program SPSS for 

windws release 16.

Rumus Reliabel

R1 = 
.

Keterangan:
R1= reliabel
Rb = data yang valid 77

H. Tekhnik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian yaitu:

1. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil angket, tes, wawancara, catatan lapangan, dan 

                                                          

77 Sugiyono, 2015, Op.Cit, hlm 185  
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dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit–unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mengetahui keberhasilan eksperimen, adanya penurunan 

perpsepsi negatif peserta didik dapat digunakan rumus independen sample t-

test yang digunakan untuk menguji sampel berpasangan tapi tidak sama. 

Analisis data ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product 

and service solution) versi 16. Ada pun rumus uji t adalah sebagai berikut:

=x − x
+

Keterangan:
X1 : nilai rata-rata sampel 1 (kelompok eksperimen) 
X2 : nilai rata-rata sampel 2 (kelompok kontrol)
S1

2 : varians total kelompok 1 (kelompok eksperimen)
S2

2 : varians total kelompok 2 (kelompok kontrol)
n1 : banyaknya sample kelompok 1 (kelompok eksperimen)
n2 : banyak nya sample kelompok 2 (kelompok kontrol).78

                                                          
78 Sugiyono, 2015, Op.Cit hlm 273
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018 pada tanggal 21 Juli - 21 Agustus 2017, yang sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan sasaran/subjek penelitian. Hasil penelitian 

diperoleh melalui penyebaran instrumen yang bertujuan untuk memperoleh data 

mengenai gambaran persepsi peserta didik terhadap guru BK sehingga diharapkan 

bisa berubah agar peserta didik memiliki persepsi yang baik terhadap guru BK. 

Dengan hal demikian diharapkan akan terlaksana sesi konseling secara sukarela dan 

tercapainya layanan bimbingan dan konseling. Hasil penyebaran instrumen dijadikan 

analisis awal untuk perumusan layanan layanan informasi dengan media audiovisual 

untuk mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK, yang kemudian 

diuji cobakan guna memperoleh keefektifan.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 

14 Bandar Lampung yang berjumlah 117 peserta didik. Sedangkan sampel penelitian 

sebanyak 14 peserta didik dengan kriteria memiliki persepsi negatif terhadap guru 

BK. Dalam sampel tersebut dibagi dua kelompok yaitu 7 kelompok eksperimen dan 

7 kelompok kontrol.
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1. Profil Umum Persepsi Negatif Terhadap Guru BK

Berdasarkan hasil penyebaran instrumen persepsi negatif peserta didik 

terhadap guru BK yang dibagikan kepada peserta didik kelas XI IPS  berjumlah 117 

peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018, 

diperoleh persentase profil persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK yang 

selanjutnya dikategorikan dalam lima kriteria sebagaimana yang terdapat pada 

Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7
Gambaran Umum Persepsi Negatif Peserta Didik 
Kelas XI IPS SMA Negeri  14 Bandar Lampung

No Kriteria Reting Skor ∑ Persentasi
1 Sangat Tinggi ≥ 109,2 – 130 10 9  %
2 Tinggi ≥ 88,4 – 109,2 32 27 %
3 Sedang ≥ 67,6 – 88,4 43 37 %
4 Rendah ≥ 46,8 – 67,6 19 16 %
5 Sangat Rendah    ≥ 26 – 46,8 13 11 %

Jumlah 117 100 %

Tabel 7 menyatakan bahwa gambaran persepsi negatif peserta didik kelas XI 

IPS SMA Negeri 14  Bandar Lampung. Persepsi negatif peserta didik terhadap guru 

BK pada kriteria sangat tinggi terdapat 10 peserta didik (9 %), pada kriteria tinggi 

terdapat 32 peserta didik (27 %), pada kriteria sedang terdapat 43 peserta didik (37 

%), dan terdapat 19 peserta didik (16 %) untuk kriteria rendah dan 13 peserta didik 

(11 %) pada kriteria sangat rendah. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4
Hasil Pre-test Persepsi Negatif Peserta Didik terhadap guru BK

Kelas XI IPS SMA Negeri  14 Bandar Lampung

Berdasarkan gambar 4 persepsi negatif peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 

14 Bandar Lampung cenderung tinggi sehingga peneliti mengadakan layanan 

informasi dengan media audio-visual. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik tentang bimbingan konseling, asas-asas bimbingan 

konseling, fungsi dan tugas dari guru BK serta persepsi peserta didik terhadap guru

BK itu sendiri. Selanjutnya gambaran persepsi negatif peserta didik terhadap guru 

BK  dapat terlihat dari setiap aspek sebagai berikut:
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a. Gambaran Persepsi Peserta Didik Menganggap Guru BK Sebagai Polisi 
Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan gambaran persepsi peserta didik menganggap 

guru BK sebagai polisi sekolah terdapat 2 peserta didik (1,7 %) sangat tinggi, 38 

peserta didik (32,4 %) yang tinggi, 39 peserta didik (40,1 %) yang sedang, 25 peseta 

didik (14,6 %)  yang rendah dan 13 peserta didik (11,1 %) yang sangat redah. Secara 

rinci disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 8
Gambaran Aspek Menganggap guru BK Sebagai Polisi Sekolah

No Kriteria Reting skor ∑ Persentase
1 Sangat Tinggi ≥ 7,12–  12,8 2 1,7 %
2 Tinggi ≥ 4,94 – 7,12 38 32,4 %
3 Sedang ≥ 4,26 – 4,94 39 40,1 %
4 Rendah ≥ 3,38 – 4,26 25 14,6 %
5 Sangat Rendah ≥1,16 – 3,38 13 11,1 %

Jumlah 117 100%

Berdasarkan tabel 8 persentase aspek persepsi peserta didik menganggap guru 

BK sebagai polisi sekolah kelas XI SMA Negeri 14  Bandar Lampung sebagian besar 

berada pada kriteria sedang, namun terbesar kedua ada pada kriteria tinggi. Hal ini 

disebabkan karena peserta didik sudah mempunyai anggapan negatif tentang guru BK 

secara sepihak sehingga peserta didik memiliki anggapan bahwa guru BK adalah 

sosok polisi dalam sekolah.
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b. Gambaran Persepsi Menganggap Guru BK Suka Mencari Kesalahan 
Peserta didiknya

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Persepsi Menganggap Guru BK Suka 

Mencari Kesalahan Peserta didiknya terdapat 3 peserta didik (2,6 %) yang sangat 

tinggi, 35 peserta didik (29,9 %) yang tinggi, 30 peserta didik (25,7 %) yang sedang, 

25 peserta didik (21,3 %) yang rendah dan 24 peserta didik (20,5 %) yang sangat 

rendah. Secara rinci disajikan pada Tabel 9

Tabel 9
Gambaran Persepsi Menganggap Guru BK Suka Mencari 

Kesalahan Peserta didiknya
No Kriteria Reting skor ∑ Persentase
1 Sangat Tinggi ≥ 12,3 –  21,6 3 2,6 %
2 Tinggi ≥ 9.7   – 12,3 35 29,9 %
3 Sedang ≥ 7,1  – 9,7 30 25,7 %
4 Rendah ≥ 3,8   – 7,1 25 21,3 %
5 Sangat Rendah ≥   1,9 – 3,8 24 20,5 %

Jumlah 117 100%

Berdasarkan tabel 9 persentase aspek persepsi menganggap guru BK suka 

mencari kesalahan peserta didiknya kelas XI IPS SMA Negeri 14  Bandar Lampung 

sebagian besar berada pada kriteria tinggi dengan presentase cukup tinggi. 

Kecenderungan peserta didik belum mampu menyadari bahwa guru BK bukan suka 

mencari kesalahan perserta didiknya akan tetapi berawal dari peserta didik yang 

melakukan kesalahan lalu diberikan sanksi. Hal ini jika anggapan bahwa guru BK 

suka mencari kesalahan peserta didiknya tidak segera diubah maka peserta didik akan 

terus mengalami persepsi yang demikian sehingga menghambatnya proses konseling 

yang diharapkan.
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c. Gambaran persepsi menggap guru BK adalah guru yang bertugas 
memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan

Hasil penelitian menunjukkan gambaran persepsi menggap guru BK adalah 

guru yang bertugas memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar 

aturan, terdapat 2 peserta didik (1,7 %) yang sangat tinggi, 37 peserta didik (31,6 %) 

yang tinggi, 32 peserta didik (27,3 %) yang sedang, 24 peserta didik (20,5 %) yang 

rendah, dan 22 peserta didik (18,9 %) yang sangat rendah. Secara rinci disajikan pada 

Tabel 10:

Tabel 10
Gambaran Aspek persepsi menggap guru BK adalah guru yang bertugas 

memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan
No Kriteria Reting skor ∑ Persentase
1 Sangat Tinggi ≥ 18,05 –  32 2 1,7 %
2 Tinggi ≥ 14,1 – 18,05 37 31,6 %
3 Sedang ≥ 10,9 – 14,1 32 27,3 %
4 Rendah ≥ 6,2 – 10,9 24 20,5 %
5 Sangat Rendah ≥         – 6,2 22 18,9 %

Jumlah 117 100 %

Berdasarkan tabel 10 persentase aspek persepsi menggap guru BK adalah 

guru yang bertugas memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar 

aturan kelas XI IPS SMA Negeri 14  Bandar Lampung cenderung berada pada 

kriteria tinggi. Dengan demikian peserta didik akan terus memiliki anggapan bahwa 

peserta didik yang masuk keruangan BK akan mendapatkan sanksi/hukuman dari 

guru BK karena persepsi mereka yang menganggap itu adalah tugas dari guru BK. 

Maka dari itu persepsi negative bahwa guru BK adalah guru yang bertugas 

memberikan hukuman terhadap peserta didik yang bermasalah perlu diubah.
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d. Gambaran aspek menganggap guru BK sebagai guru yang galak

Hasil penelitian menunjukkan gambaran peserta didik menganggap guru BK 

sebagai guru yang galak, terdapat 3 peserta didik (2,6 %) yang sangat tinggi, 40

peserta didik (34,1 %), 33 peserta didik (28,2 %), 23 peserta didik (19,7%), dan 

18 peserta didik (15,4 %). Secara rinci disajikan pada Tabel 11

Tabel 11
Gambaran Aspek menganggap guru BK sebagai guru yang galak

No Kriteria Reting skor ∑ Persentase
1 Sangat Tinggi ≥ 11,53 –  21,16 3 2,6 %
2 Tinggi ≥ 9,23  – 11,53 40 34,1 %
3 Sedang ≥ 7,43 – 9,23 33 28,2 %
4 Rendah ≥ 4,8  – 7,43 23 19,7 %
5 Sangat Rendah ≥ 2,5 – 4,8 18 15,4 %

Jumlah 117

Berdasarkan tabel 11 persentase aspek menganggap guru BK sebagai guru yang galak

kelas XI IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung sebagian besar berada pada kriteria 

tinggi dengan presentase paling besar dibandingkan dengan yang lain. 

Kecenderungan anggapan bahwa guru BK sebagai guru yang galak masih tinggi dan 

yang menjawab rendah masih sangat sedikit sehingga peserta didik belum masih 

merasa canggung terhadap guru BK dan anggapan ini juga diberikan oleh peserta 

didik yang tidak bermasalah dengan guru BK.

Ringkasan hasil penelitian berdasarkan setiap aspek, maka diperoleh 

gambaran persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI SMA Negeri 14 

Bandar Lampung Tabel 12
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. Tabel 12
Gambaran Persepsi Negatif Peserta Didik Berdasarkan Aspek

Indikator Kriteria Reting Skor ∑ Presentas
e

�
persentase

Mengaggap guru BK 
sebagai polisi sekolah

Sangat Tinggi ≥ 7,12–  12,8 2 1,7 %

75,4
Tinggi ≥ 4,94 – 7,12 38 32,4 %
Sedang ≥ 4,26 – 4,94 39 40,1 %
Rendah ≥ 3,38 – 4,26 25 14,6 %

Sangat Rendah ≥ 2,25 – 3,38 13 11,1 %
Menganggap guru BK 

suka mencari 
kesalahan peserta 

didiknya

Sangat Tinggi ≥12,3 –  21,6 3 2,6 %

68,1

Tinggi ≥  9.7  – 12,3 35 29,9 %
Sedang ≥ 7,1  – 9,7 30 25,7 %
Rendah ≥ 3,8   – 7,1 25 21,3 %

Sangat Rendah ≥ 2, 12 – 3,8 24 20,5 %
Menganggap guru BK 

adalah guru ysng 
bertugas memberikan 

hukuman terhadap 
peserta didik yang 
melanggar aturan 

sekolah

Sangat Tinggi ≥ 18,05 –  32 2 1,7 %

77,1

Tinggi ≥ 14,1 –
18,05

37 31,6 %

Sedang ≥ 10,9 – 14,1 32 27,3 %
Rendah ≥ 6,2 – 10,9 24 20,5 %

Sangat Rendah ≥ 3, 6    – 6,2 22 18,9 %

Mengaggap guru BK 
sebagai guru yang 

galak

Sangat Tinggi ≥ 11,53 –  
21,16

3 2,6 %

76,2

Tinggi ≥ 9,23  –
11,53

40 34,1 %

Sedang ≥ 7,43 – 9,23 33 28,2 %
Rendah ≥ 4,8  – 7,43 23 19,7 %

Sangat Rendah ≥  1,9  – 4,8 18 15,4 %

Secara keseluruhan gambaran persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK 

menunjukan semua aspek memiliki variasi pada setiap kategori adalah sebagai 

berikut: (1) peserta didik mengaggap guru BK sebagai polisi sekolah (75,4%); (2) 

peserta didik menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya

(68,1%); (3) peserta didik menganggap guru BK adalah guru yang bertugas 
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memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan sekolah

(77,1%); (4) Mengaggap guru BK sebagai guru yang galak (76,2%).

2. Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan dan 

Konseling Kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung TP. 2017/2018

a. Pelaksanaan Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan 

dan Konseling Kelas XI SMAN 14 Bandar Lampung TP. 2017/2018

Pelaksanaan layanan informasi pada penelitian ini menggunakan media 

audio-visual yang dilakukan pada anggota kelompok eksperimen. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di ruang Musholla SMA Negeri 14 Bandar Lampung. 

Tahapan-tahapan pelaksanaan layanan informasi dengan media audio-visual

sebagai berikut:

1) Langkah Pertama

Berdasarkan hasil penyebaran angket persepsi negatif terhadap guru BK 

pada 117  peserta didik terdapat 10 peserta didik yang berada pada kategori 

sangat tinggi, 32 peserta didik yang berada pada kategori tinggi, 43 peserta didik 

yang berada pada kategori sedang, 19 peserta didik yang berada pada kategori 

rendah dan 13 peserta didik yang berada pada kategori sangat rendah. Pretest 

diberikan pada hari Senin, 24 Juli 2017 pada tahap ini bertujuan untuk membina 

hubungan dengan peserta didik, memperkenalkan tujuan dan garis besar tahap 

layanan informasi pada peserta didik serta mengidentifikasi kondisi awal peserta 
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didik sebelum menerima perlakuan berupa layanan informasi dengan media 

audio-visual untuk mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK 

kelas XI IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung.

Dengan memberikan penjelasan secara singkat mengenai tujuan kegiatan 

layanan informasi dengan media audio-visual dan petunjuk pengisian instrumen 

persepsi negatif terhadap guru BK, peserta didik dapat memahami dan dapat 

memberikan informasi. Hasil dari Pretest kemudian dianalisis dan dikategorikan 

berdasarkan tingkat informasi yang berkaitan dengan persepsi negatif terhadap 

guru BK. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi peserta didik 

terhadap guru BK. Gambaran tersebut, digunakan untuk menentukan sampel 

penelitian yaitu peserta didik yang memiliki persepsi negatif terhadap guru BK.  

Hasil pelaksanaan pretest dapat dikatakan cukup lancar hal ini dapat dilihat dari 

seluruh peserta didik yang bersedia memberikan informasi terkait persepsi 

peserta didik terhadap guru BK yang terdapat dalam item instrumen yang dapat 

terisi sesuai dengan petunjuk pengisian. Kegiatan pretest dilaksanakan selama 40 

menit.

2) Langkah Kedua

Setelah menganalisis data pretest peserta didik, peneliti selanjutnya 

membuat 2 kelompok yaitu 7 peserta didik pada kelompok eksperimen dan 7 

peserta didik pada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen merupakan 

kelompok yang akan diberikan perlakuan memberikan layanan informasi dengan 

media audio-visual menggunkan tekhnik konseling kelompok sedangkan 
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kelompok kontrol tetap diberikan perlakuan layanan informasi dengan metode 

ceramah menggunakan tekhnik konseling kelompok namun tidak sepenuhnya. 

Pelaksanaan layanan informasi dengan media audio-visual dilaksanakan dari 

tanggal 21 Juli - 21 Agustus 2017 dengan topik pembahasan yang berbeda pada 

tiap pertemuannya. 

Dalam langkah ini peneliti menjelaskan dan memaparkan kegiatan layanan 

informasi dengan media audio-visual menggunakan konseling kelompok yang 

akan dilakukan serta membantu peserta didik agar dapat mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan persepsi terhadap guru BK. Adapun tahap-tahap pada 

langkah ini yaitu:

a) Tahap Pembentukan

(1) pimpinan kelompok menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka 

dan mengucapkan terimakasih;

(2) pimpinan kelompok mengadakan perkenalan, setiap anggota kelompok 

memperkenalkan dirinya dihadapan anggota lain (meskipun sudah saling 

mengenal). Pimpinan kelompok mengawali perkenalan dengan 

meyebutkan nama dan identitas lainnya kemudian dilanjutkan oleh peserta 

lain;

(3) pimpinan kelompok menjelaskan asas-asas kegiatan layanan bimbingan 

kelompok seperti asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, 

dan asas kenormatifan;
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(4) pimpinan kelompok menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas, 

adapun topik yang dibahas meliputi: 1) apa itu bimbingan dan konseling;  

2) memahami asas-asas bimbingan konseling;  dan 3) memahami persepsi 

positif dan negatif sebagai sebuah pilihan (bertanya dan mengungkapkan 

pendapat). Diharapkan semua anggota kelompok mengungkapkan masalah-

masalah terkait topik permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan tahap ini secara 

umum berjalan dengan lancar, hal ini terlihat dari antusias peserta didik yang 

dapat memahami maksud dari kegiatan dan tujuan layanan informasi dengan 

media audio-visual, namun pada awal tahapan masih terdapat peserta didik 

yang malu-malu dan belum berani mengungkapkan permasalahannya terkait 

bimbingan konseling, tetapi setelah peneliti menunjukkan penerimaan yang 

hangat berupa motivasi dan penjelasan mengenai manfaat setelah melakukan 

kegiatan layanan informasi dengan media audio-visual sebagian besar peserta 

didik mulai dapat terbuka dan menganggap kegiatan ini sebagai kegiatan yang 

berarti untuk meningkatkan pemahaman tentang bimbingan konseling dan 

mengenai anggapan peserta didik terhadap guru BK.

b) Tahap Peralihan

Dalam tahap ini pimpinan kelompok menanyakan kembali kepada 

seluruh anggota kelompok apakah anggota kelompok telah memahami dengan 

baik mengenai kegiatan konseling kelompok ini. Pada tahap ini pimpinan 

kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok tugas, 
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kemudian pemimpin kelompok menanyakan apakah para anggota sudah siap 

untuk memulai kegiatan pada tahap berikutnya.

c) Tahap Kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang persepsi negatif 

peserta didik terhadap guru BK, mengubah persepsi negatif peserta didik 

terhadap guru BK, memahami penyebab peserta didik memiliki persepsi negatif 

terhadap guru BK. Dalam tahap ini yang pertama dilakukan peneliti yaitu, 

mengidentifkasi keadaan atau faktor-faktor yang menimbulkan peserta didik 

memiliki persepsi negatif terhadap guru BK, peneliti meminta peserta didik 

menyatakan secara terbuka permasalahan yang dihadapi terkait materi yang 

dibahas. Adapun materi/topik yang dibahas, yaitu pada pertemuan pertama 

membahas mengenai pandangan terhadap guru BK serta apa itu bimbingan 

konseling, kemudian pada pertemuan berikutnya tentang asas-asas bimbingan 

konseling serta fungsi dan tugas guru BK, pada pertemuan ketiga mengenai 

persepsi positif dan negatif adalah sebuah pilihan. Sedangkan pada kelompok 

kontrol pada pertemuan pertama membahas tentang apa itu bimbingan konseling 

dan asas-asas bimbingan konseling, dan pada pertemuan kedua membahas 

mengenai apa fungsi dan tugas seorang guru BK. Pimpinan kelompok dalam 

kegiatan ini hanya berperan sebagai pengatur jalannya konseling kelompok dan 

mengidentifikasi keadaan yang menimbulkan permasalahan minat belajar. Dalam 

layanan informasi dengan media audio-visual menggunakan tekhnik konseling 
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kelompok ini diharapkan anggota kelompok dapat terbuka dan aktif dalam 

mengungkapkan permasalahannya serta faktor yang menyebabkan anggota 

kelompok memiliki persepsi negatif terhadap guru BK. Adapun deskripsi 

gambaran disetiap pertemuan dalam tahap layanan konseling kelompok, yaitu 

mengutamakan membahas aspek yang dapat mengubah persepsi peserta didik 

terhadap guru BK, diantaranya: 

(1) Apa sebenarnya bimbingan konseling dan apa peran guru BK di sekolah?

Materi ini dibahas pada kelompok eksperimen dan kelompok control 

tanggal 25 Juli 2017 dengan waktu yang berbeda. Dalam membahas apa itu 

bimbingan konseling serta peran guru BK di sekolah terdapat permasalahan 

yang terjadi pada para anggota kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol, peserta didik mengaku bahwa mereka belum tahu banyak apa itu 

bimbingan konseling dan menganggap peran guru BK di sekolah hanyalah 

menghukum dan menertibkan peserta didik. Selain itu usaha untuk 

memahami apa itu bimbingan konseling terhalangi dengan sedikitnya 

informasi mengenai bimbingan konseling.

Pada kelompok eksperimen setelah pimpinan kelompok mengetahui 

faktor yang menyebabkan anggota kelompok memiliki persepsi negatif 

terhadap guru BK kemudian pimpinan kelompok menayangkan sebuah 

video yang menjelaskan apa peran guru BK sebenarnya dan apa itu 

bimbingan konseling.
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Setelah menayangkan sebuah video pada materi tersebut terlihat 

antusias peserta didik dengan pemahaman apa sebenarnya bimbingan 

konseling dan peran sebenarnya dari guru BK di sekolah, karena jika peserta 

sudah mempunyai pemahaman apa itu bimbingan konseling serta peran dari 

guru BK maka peserta didik akan memiliki ketertarikan memahami 

bimbingan konseling untuk yang selajutnya. Pada kelompok kontrol tidak 

terlalu dijabarkan ketika memberikan informasi tentang materi yang 

disampaikan.

(2) Memahami asas-asas bimbingan konseling dan fungsi serta tugas dari 

bimbingan konseling di sekolah

Materi ini dibahas pada kelompok eksperimen tanggal 28 Juli 2017 . 

Namun pada kelompok kontrol hanya membahas mengenai asas-asas 

bimbingan konseling, sedangkan pada kelompok eksperimen sebelum 

membahas materi ini pimpinan kelompok dan anggota kelompok membahas 

pemahaman yang sudah diberikan pada materi sebelumnya yaitu apa itu 

bimbingan konseling serta peran dari guru BK di sekolah, kemudian 

pimpinan kelompok memberikan penguatan positif/penghargaan berupa 

pujian pada anggota kelompok yang dapat memahami apa itu bimbingan 

konseling. Setelah membahas materi dengan media audio-visual, pemimpin 

kelompok bertanya apa yang sudah dipahami dari materi yang telah 

diberikan dengan media audio-visual, dan terlihat dari anggota kelompok 
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menunjukkan bahwa pemimpin dan anggota cukup antusias dan menyukai 

materi pada bimbingan ini . 

(3) Persepsi positif dan negatif adalah sebuah pilihan

Materi ini dibahas pada kelompok eksperimen tanggal 7 Agustus 

2017. Materi ini diberikan pada kelompok eksperimen karena materi ini 

merupakan aspek yang perlu ada dalam diri peserta didik untuk 

menumbuhkan persepsi yang positif terhadap guru BK. Sebelum membahas 

materi ini, pimpinan kelompok dan anggota kelompok membahas materi 

sebelumnya yaitu memahami apa itu bimbingan konseling, peran guru BK, 

serta asas-asas bimbingan konseling, kemudian pimpinan kelompok 

memberikan penguatan positif/penghargaan berupa pujian pada anggota 

kelompok yang sudah mencoba untuk memahami apa itu bimbingan 

konseling, peran guru BK, serta asas-asas bimbingan konseling 

Setelah mendiskusikan tetang materi tersebut maka anggota kelompok 

akan memahami persepsi positif dan netaif adalah sebuah pilihan yang dapat 

mempermudah dalam proses pengembangan potensinya. Ketika peserta 

didik memiliki persepsi yang positif terhadap guru BK ia akan memunculkan 

perilaku yang ramah terhadap guru BK, tidak merasa takut saat guru BK 

memasuki kelasnya, melakukan proses konseling secara sukarela di ruangan 

BK.

Persepsi positif terhadap guru BK  penting dimiliki oleh peserta didik, 

untuk itu perlu adanya pembentukan persepsi yang positif terhadap  guru 
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bimbingan dan konseling agar pelaksanaan bimbingan yang lebih berdaya 

guna dapat terwujud. Persepsi negatif yang muncul akan menghambat 

tercapainya tujuan yang dilakukannya. Dengan demikian perlu dicermati hal-

hal yang menyebabkan terjadinya keadaan seperti itu. Dalam hal ini persepsi 

negatif peserta didik terhadap bimbingan dan konseling perlu diperhatikan 

dan diamati secara serius dan sistematis, selanjutnya dijadikan sebagai 

langkah awal untuk melakukan upaya perbaikan. Dengan kata lain untuk 

mencapai hasil yang optimal pada pelaksanaan bimbingan di sekolah perlu 

adanya persepsi positif terhadap guru BK. Dengan demikian perlu adanya 

kajian teoritis yang disertai kajian empiris mengenai persepsi siswa terhadap 

guru BK juga factor-faktor yang dapat memperbaiki persepsi negatif.

Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi adalah fungsional dan 

structural, seperti yang diungkapkan oleh David Krech dan Richard 

S.Crutchield. sehubungan dengan hal tersebut, Jalaludin Rahmat 

mengemukakan bahwa “ faktor fungsional berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masalah dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut 

sebagai faktor – faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau 

bentuk stimulasi, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimulasi 

itu…”.79

                                                          
79 https://www.scribd.com/doc/17691344/Proposal-Penelitian-Persepsi-Siswa-Terhadap-

Peran-Guru-Bimbingan-Di-SMKN-1-Somba-Opu, diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 10.43 
WIB
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Obyek yang sama seringkali ditanggapi secara berbeda oleh individu, 

dimana dasar tanggapannya dipengaruhi oleh faktor fungsional dan 

structural tadi.. David Krech dan Richard S. Crachield mempertegas lagi hal 

tersebut dalam rumusannya yang mengemukakan bahwa persepsi bersifat 

selektif secara fungsional. Lebih lanjut lagi Jalaludin Rakhmat merinci hal 

tersebut bahwa obyek-obyek mendapat tekanan dari persepsi kita.

Setelah mengetahui faktor yang menyebabkan peserta didik memiliki 

persepsi negatif, kemudian pimpinan kelompok dan anggota kelompok 

mendiskusikan dan mencari cara untuk dapat mengeluarkan pendapat dan 

bagaimana cara kita untuk memiliki persepsi positif terhadap guru BK. 

Kemudian pimpinan kelompok menawarkan kepada anggota kelompok agar 

dapat menyampaikan pendapatnya tentang persepsi positif terhadap guru 

BK. AM lalu menyampaikan pendapatnya dia mengusulkan sebelum kita 

mengatakan bahwa guru BK itu adalah sosok yang ditakuti di sekolah kita 

harus paham dulu alas an mengapa guru BK melakukan demikian. 

Kemudian AN juga mengatakan bahwa kita tidak perlu takut terhadap guru 

BK karena kita tidak melakukan kesalahan, BB menanggapi dia berkata jika 

guru BK sering tidak mau mendengar alasan kita saat kita ketahuan 

membolos misalnya.  AN langsung menanggapi pernyataan BB guru BK 

tidak akan marah jika kita mengakui kesalahan dan tidak melawan. SL 

kemudian menjelaskan jika kita berpikir bahwa guru BK melakukan hal 

demikian semata-mata untuk membuat peserta didik jera apa salahnya? Jika 
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tidak ingin dihukum oleh guru BK maka jangan melakukan kesalahan. AN 

langsung menanggapi pernyataan SL bahwa ia sangat setuju dengan hal 

tersebut.

Setelah mendiskusikan masalah tersebut Setelah anggota kelompok 

sudah dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemudian pimpinan 

kelompok menyimpulkan pendapat yang sudah disampaikan oleh para 

anggota kelompok dan ditugaskan untuk mempraktikan dan menanyakan 

materi yang belum dimengerti, dan berani mengemukakan pendapat saat 

berdiskusi.

b. Hasil Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif  Peserta Didik Terhadap Guru BK Kelas XI 

IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun 2017/2018

Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif  Peserta Didik Terhadap Guru BK Kelas XI IPS 

dapat dilihat dari perbandingan hasil gain score pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan informasi dengan 

media audio-visual. Sebelum dilakukan perbandingan gain score, terlebih 

dahulu dilakukan uji t untuk mengetahui efektivitas layanan informasi dengan 

media audio-visual.  Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho = Layanan informasi dengan media audio-visual tidak efektiv mengurangi 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI IPS SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung
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Ha = Layanan informasi dengan media audio-visual efektiv mengurangi 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI IPS SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H0 : µ1 = µ0

Ha : µ1< µ0

Berdasarkan hasil uji t independen sampel test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengubah persepsi negatif peserta 

didik terhadap guru BK didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Uji t Independen Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru BK

Kelompok Eksperimen dan Kontrol Secara Keseluruhan

Kelomp
ok

Rata-rata Sd Perbedaa
n Rerata

Statisti
k 

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keterangan

Eksperi
men

58, 1429 7, 94625 -19.0000 4,923 0,677 0,000 Signifikan

Kontrol 77,1429 6, 41427

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh nilai Sig (0,000) ≥ α (0,05), maka varians 

kedua kelompok tidak homogen, dan berdasarkan hasil perhitungan pengujian 

diperoleh thitung -4,923 pada derajat kebebasan (df) 12 kemudian dibandingkan 

dengan ttabel 0,05 = 182, maka thitung ≥ ttabel (4,923 ≥182), nilai sign.(2-tailed) lebih 

kecil dari nilai kritik 0,005 (0.000 ≤ 0,005), ini menunjukkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, selain itu didapat nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih 

kecil dari pada kelompok kontrol (58,1429 ≤ 77,1429). 
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Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka penurunan persepsi negatif pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Gambar 

5 menunjukkan rata-rata penurunan persepsi negatif kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.

Gambar 5
Grafik Rata-Rata Penurunan

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

1) Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif  Peserta Didik Terhadap Guru BK pada 

Aspek Menganggap Guru BK Sebagai Polisi Sekolah

Hasil uji efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif  Peserta Didik Terhadap Guru BK pada Aspek 

Menganggap Guru BK Sebagai Polisi Sekolah diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 14
Hasil Uji t Independen Persepsi Negatif

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Pada Aspek Menganggap Guru BK Sebagai Polisi Sekolah

Kelomp
ok

Rata-rata Sd Perbedaan 
Rerata

Statisti
k

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keterangan

Eksperi
men

55,8571 7,42582 -18,57143 -5,102 0,546 0,000 Signifikan

Kontrol 74,4286 6,13344

Berdasarkan Tabel 14 tampak bahwa pada aspek Menganggap Guru BK 

Sebagai Polisi Sekolah hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol 

adalah signifikan karena memiliki nilai sign 2. Tailed < 0,05 (0,000≤0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penurunan aspek Menganggap Guru BK 

Sebagai Polisi Sekolah antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika 

dilihat dari rata-rata, maka penurunan pada aspek Menganggap Guru BK Sebagai 

Polisi Sekolah pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok 

kontrol hal ini menunjukkan bahwa penerapan layanan informasi dengan media 

audio-visual pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam menurunkan anggapan 

bahwa Guru BK Sebagai Polisi Sekolah pada persepsi negatif peserta didik dari pada 

metode lain yang diterima peserta didik pada kelompok kontrol. Gambar 6 

menunjukkan data anggapan Guru BK Sebagai Polisi Sekolah kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.
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Gambar 6
Penurunan Rata-Rata Peserta Didik 

Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Pada Aspek Menganggap Guru BK Sebagai Polisi Sekolah

2) Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audiovisual  untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Pada Aspek Menganggap Guru BK Suka 

Mencari Kesalahan Peserta Didiknya

Hasil uji efektivitas layanan informasi dengan media audio-visual pada 

aspek menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya

diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 15
Hasil Uji t Independen Persepsi Negatif

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Pada Aspek Menganggap Guru BK Suka Mencari Kesalahan Peserta Didiknya

Kelomp
ok

Rata-rata Sd Perbedaa
n Rerata

Statist
ik 

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keterangan

Eksperi
men

53.2857
8.47967 -

16.88095 -

4.128

0.166 0.002 Signifikan
Kontrol 70.1667

5.70672
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Berdasarkan Tabel 15, tampak bahwa pada aspek menganggap guru BK 

suka mencari kesalahan peserta didiknya,  hasil uji t independen kelompok 

eksperimen dan kontrol adalah signifikan karena memiliki nilai sign 2. Tailed < 

0,05 (0,002≤0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penurunan 

aspek anggapan guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika dilihat dari rata-rata, maka 

penurunan aspek anggapan guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya

pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan layanan informasi dengan media audiovisual 

pada kelompok eksperimen lebih efektif dari pada metode lain yang diterima 

peserta didik pada kelompok kontrol. Gambar 7 menunjukkan data penurunan 

aspek anggapan guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Gambar 7
Penurunan Persepsi Negatif 

Pada Aspek Menganggap Guru BK Suka Mencari Kesalahan Peserta Didiknya
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
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3) Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audiovisual  untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah 

Guru yang Bertugas Memberikan Hukuman Terhadap Peserta Didik 

yang Melanggar Aturan

Hasil Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audiovisual  untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah Guru 

yang Bertugas Memberikan Hukuman Terhadap Peserta Didik yang 

Melanggar Aturan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 16
Hasil Uji t Independen Persepsi Negatif

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah Guru yang Bertugas Memberikan 

Hukuman Terhadap Peserta Didik yang Melanggar Aturan

Kelomp
ok

Rata-rata Sd Perbedaa
n Rerata

Statist
ik 

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keterangan

Eksperi
men 50.5714 8.75323 -

20.76190
-

20.76190

-
3.920

-
3.865

0.909 0.002 Signifikan
Kontrol

71.3333 10.36661

Berdasarkan Tabel 16 tampak bahwa pada aspek menganggap guru BK adalah guru 

yang bertugas memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan 

hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol adalah signifikan karena 

memiliki nilai sign 2. Tailed < 0,05 (0,002≤0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
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terdapat perbedaan penurunan pada aspek pada aspek menganggap guru BK adalah 

guru yang bertugas memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar 

aturan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika dilihat dari rata-

rata, maka penurunan pada aspek tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok 

kontrol hal ini menunjukkan bahwa penerapan layanan informasi dengan media 

audiovisual pada kelompok eksperimen lebih efektif dari pada metode lain yang 

diterima peserta didik pada kelompok kontrol. Gambar 8 menunjukkan data 

penurunan pada aspek pada aspek menganggap guru BK adalah guru yang bertugas 

memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Gambar 8
Penurunan Rata-Rata Persepsi Negatif

Peserta Didik  Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah Guru yang Bertugas 
Memberikan Hukuman Terhadap Peserta Didik yang Melanggar Aturan

Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol
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4) Uji Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audiovisual  untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah 

Guru yang Galak

Hasil uji efektivitas layanan informasi dengan media audiovisual  untuk 

mengubah persepsi negatif pada aspek menganggap guru BK adalah guru yang 

galak diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Uji t Independen Persepsi Negatif Peserta Didik 

Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Pada Aspek Menganggap Guru BK Adalah Guru yang Galak

Kelomp
ok

Rata-
rata

Sd Perbeda
an 

Rerata

Statis
tik 

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keteranga
n

Eksperi
men 48.5714 8.54122

-

20.2619

0

-
3.826

-
3.759

0.858
0.003

Signifikan
Kontrol

68.8333
10.5719

8

Berdasarkan Tabel 17, tampak bahwa pada aspek menganggap guru BK adalah guru 

yang galak hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol adalah signifikan 

karena memiliki nilai sign 2. Tailed < 0,05 (0,003≤0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan penurunan aspek menganggap guru BK adalah guru yang galak 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika dilihat dari rata-rata, 

maka perbedaan penurunan aspek menganggap guru BK adalah guru yang galak pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 
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menunjukkan bahwa penerapan layanan informasi dengan media audiovisual pada 

kelompok eksperimen lebih efektif dari pada metode lain yang diterima peserta didik 

pada kelompok kontrol. Gambar 9 menunjukkan data penurunan aspek menganggap 

guru BK adalah guru yang galak pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Gambar 9
Penurunan Persepsi Negatif Peserta Didik

Aspek Menganggap Guru BK Sebagai Guru yang Galak
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

1) Perbandingan Nilai Prestest, Posttest, dan Gain Score

Setelah dilakukan layanan informasi dengan media audio-visual didapat 

hasil pretest, posttest, dan gain score sebagai berikut:

Tabel 18
Deskripsi Data Pretest, Posttest, Gain Score

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol
No Pretest Posttest Gain 

Score
No Pretest Posttest Gain 

Score
1 90 45 45 1 80 68 12
2 92 50 42 2 85 70 15
3 100 63 37 3 90 80 10
4 90 60 30 4 82 75 7
5 95 58 37 5 90 79 11
6 98 64 34 6 92 83 9
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7 110 67 43 7 100 85 15
∑ 675 407 268 ∑ 619 540 79

Mean 96,4 58,1 38,2 Mean 88,4 77,1 11,2

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pretest dan posttest pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama mengalami penurunan 

pada kelompok eksperimen (96,4≤58,1) dan pada kelompok kontrol (88,4≤77,1). 

Namun, meskipun kedua kelompok sama-sama mengalami penurunan, tetapi nilai 

rata-rata kelompok eksperimen mengalami penurunan lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol, hal ini dapat dilihat dari hasil posttest kelompok 

ekperimen lebih kecil dari pada kelompok kontrol (58,1≥77,1). Maka, dapat 

disimpulkan bahwa setelah pemberian layanan informasi dengan media audio-

visual mengalami penurunan persepsi peserta didik terhadap gru BK. Untuk lebih 

jelasnya, penurunan persepsi negatif  peserta didik terhadap gru BK dapat dilihat 

pada hasil posttest kelas eksperimen gambar berikut:
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Gambar 10
Grafik penurunan persepsi negatif

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian diawali dengan profil persepsi negatif peserta 

didik terhadap guru BK, dilanjutkan dengan menganalisis program yang tepat. 

Adapun pembahasan keefektifan layanan informasi dengan media audio-visual 

untuk mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK adalah sebagai 

berikut:

1. Pembahasan Profil/Gambaran Umum Persepsi Negatif Peserta Didik 

Terhadap Guru BK Kelas XI IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2017/2018

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI IPS SMA Negeri 14 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 terdapat peserta didik yang berada 

pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Apabila persepsi negatif terhadap guru BK 

pada kategori sangat tinggi dan tinggi dibiarkan maka akan dapat menghambat 

proses konseling bagi peserta didik tersebut, karena faktor yang menunjang 

keberhasilan memecahkan masalah adalah minat peserta didik untuk melakukan 

konseling. 

Hal ini berarti kesempatan untuk merubah persepsi negatif masih banyak 

jika siswa tersebut menunjukkan keseriusannya dalam merubah persepsi 
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negatifnya terhadap gru BK sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi 

untuk melakukan proses konseling secara sukarela . peserta didik yang telah 

termotivasi untuk melakukan proses konseling secara sukarela, ia akan lebih 

bersemangat dalam proses penyelesaian masalahnya dan perkembangan peserta 

didik bisa berkembang secara opimal. Peserta didik yang mempunyai persepsi 

positif terhadap guru BK akan selalu terbuka untuk melakukan proses konseling, 

dan menganggap guru BK adalah sahabat, dan guru BK tidaklah menakutkan.

Kondisi persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK kelas XI IPS SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung berdasarkan presentase tertinggi,  urutan aspek 

persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK adalah sebagai berikut (1) 

peserta didik mengaggap guru BK sebagai polisi sekolah (34,1%); (2) peserta 

didik menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya (32,5%);  

(3)peserta didik menganggap guru BK adalah guru yang bertugas memberikan 

hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan sekolah (33,3%); (4) 

Mengaggap guru BK sebagai guru yang galak (36,7%).

Dengan hasil tersebut maka peneliti mengajukan layanan informasi dengan 

media audio-visual untuk mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru 

BK, hal ini selaras dengan pendapat Yossy Arurheza Harsenda, yang 

menegaskan bahwa pemberian layanan informasi dapat mengubah persepsi siswa 

tentang layanan Bimbingan Konseling, hal ini dibuktikan ketika hasil mean 

pretest 129,25 dan mean post-test 160 dari penelitian yang ia lakukan, maka 
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dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan informasi dapat mengubah persepsi 

siswa tentang layanan Bimbingan Konseling.80

Berdasarkan analisis data menunjukkan adanya perbedaan persepsi negatif 

peserta didik setelah di laksanakan layanan informasi dengan media audio-visual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil persepsi negatif peserta didik 

kelas XI IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung setelah dilaksanakan layanan 

informasi dengan media audio-visual menjadi lebih baik. Adapun penurunan 

persepsi negatif dapat dilihat melalui  indikator persepsi negatif, yang dikutip 

dari beberapa jurnal, yaitu:

1. Menganggap Guru BK Sebagai Polisi Sekolah 

Pada aspek ini mengalami penurunan hal ini terlihat pada pesentase 

menganggap guru BK sebagai polisi sekolah pada kelompok eksperimen pretest 

lebih besar dari pada posttest (90,3 ≥ 61,3), dan pada kelompok kontrol persentase 

indikator menganggap guru BK sebagai polisi sekolah pada saat pretest lebih 

besar dari pada posttest (86,0 ≥ 77,2). Hal ini dapat dilihat dari perilaku peserta 

didik yang mampu menunjukkan sikap tidak merasa takut terhadap guru BK 

sehingga peserta didik mulai bersikap biasa saja ketika guru BK memasuki 

kelasnya atau pun bertemu di luar kelas, padahal sebelumnya peserta didik merasa 

was-was saat guru BK keliling memasuki kelas peserta didik, saat ini peserta 

didik cendrung lebih ramah terhadap guru BK.

                                                          
80 Yossy Arurheza Harsenda, Op.cit.
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Selanjutnya Slameto mendefinisikan persepsi negatif lebih kepada 

pandangan terhadap suatu obyek dan menunjuk pada keadaan dimana subyek 

yang mempersepsi cenderung menolak obyek karena tidak sesuai dengan 

pribadinya.81 Namun persepsi negatif tersebut bisa menjadi positif apabila 

lingkungan dan konselor sebagai orang yang memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling melakukan upaya yang tepat untuk 

memperbaikinya karena pada dasarnya persepsi itu bisa dirubah hal ini juga 

senada dengan pendapat Gulo mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui panca indera 

yang dimilikinya.82

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi itu baik yang positif 

maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan 

suatu tindakanan dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif 

semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala 

pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

2. Menganggap Guru BK Suka Mencari Kesalahan Peserta Didiknya

Pada aspek ini mengalami penurunan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

menganggap guru BK suka mencari kesalahan peserta didiknya, pada kelompok 

eksperimen pretest lebih besar dari pada posttest (88,8% ≥ 55,8%), dan pada 

                                                          
81 Moh. Vinda Fajarudin,  Op.Cit hlm 3 
82 Ria Wahyu Astuti, Op.Cit hlm 3
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kelompok kontrol persentase indikator menganggap guru BK suka mencari 

kesalahan peserta didiknya pada saat pretest lebih besar dari pada posttest (84,1 ≥ 

74,5). Hal ini dapat dilihat dari perilaku peserta didik yang lebih cendrung 

menyadari bahwa hal yang dilakukan oleh guru BK adalah kesalahan yang 

memang diperbuat oleh peserta diidknya bukan karena guru BK suka mencari 

kesalahannya.

3. Menganggap Guru BK adalah Guru yang Bertugas Memberikan 

Hukuman Terhadap Peserta Didik yang Melanggar Aturan Sekolah

Pada aspek ini mengalami penurunan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

menganggap guru BK adalah guru yang bertugas memberikan hukuman terhadap 

peserta didik yang melanggar aturan sekolah pada kelompok eksperimen pretest 

lebih besar dari pada posttest (87,8 ≥ 49,0) dan pada kelompok kontrol persentase 

indikator patuh menganggap guru BK adalah guru yang bertugas memberikan 

hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan sekolah pada saat pretest 

lebih besar dari pada posttest (82,7 ≥ 72,2) 

4. Menganggap Guru BK Sebagai Guru Yang Galak

Pada aspek ini mengalami penurunan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

menganggap guru BK sebagai guru yang galak pada kelompok eksperimen 

pretest lebih besar dari pada posttest (85,5 ≥ 45,5) dan pada kelompok kontrol 

persentase indikator menganggap guru BK sebagai guru yang galak pada saat 

pretest lebih besar dari pada posttest (79,8 ≥ 69,7) 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah membantu peserta didik mengubah 

persepsi negtaif peserta didik terhadap guru BK. Layanan konseling yang 

dilakukan dalam suasana kelompok dapat dijadikan media penyampaian 

informasi dengan media audio-visual, berbagi pengalaman dan bertukar 

ide/pemikiran serta membantu peserta didik mengubah persepsi negatif terhadap 

guru BK, serta dapat membantu peserta didik membuat keputusan yang tepat 

sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi peserta didik mempersepsikan 

guru BK.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan layanan informasi dengan 

media audio-visual untuk mengubah persepsi negatif peserta didik, menurut 

Prayitno alasan mengapa digunakan layanan informasi untuk mengubah persepsi 

karena dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu 

yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu 

tugas atau kegiatan untuk menentukan arah suatu tujuan serta rencana yang 

dikehendaki. Selain itu akan dapat menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi 

bimbingan dan konseling lainnya dalam kaitan antara bahan-bahan orientasi dan 

informasi dengan permasalahan individu. Selain itu juga ada tiga alasan utama 

mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Pertama, informasi dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, informasi dapat 

membantu dalam menentukan arah hidup. Ketiga, setiap individu adalah unik, 
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keunikan itu akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang berbeda-beda, 

sehingga dapat menciptakan kondisi baru.83

Hal tersebut sangat tepat untuk dilakukan oleh peneliti karena layanan 

informasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada individu-individu 

yang berkepentingan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu 

tugas dan menentukan arah suatu tujuan serta rencana yang dikehendaki. 

Demikian juga dengan persepsi peserta didik terhadap guru Bimbingan dan 

Konseling yang membutuhkan pemahaman mendalam terkait dengan guru BK  

untuk mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru bimbingan dan 

konseling di sekolah.

Tercapainya suatu layanan konseling yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

layanan informasi dengan media audio-visual membuat peserta didik berubah 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga persepsi membantu keberhasilan 

peserta didik dalam proses konseling sehingga peserta didik bisa secara sukarela 

datang ke ruangan BK untuk berkonsultasi. Dalam pelaksanaan konseling pun 

peserta didik yang terlibat antusias dalam pelaksanaan yang dilakuakan. 

Sehingga dalam waktu yang cukup singkat peserta didik dapat mengubah 

persepsi negatif mereka terhadap guru BK.

                                                          
83 Yossy Arurheza Harsenda, Op.Cit hlm 3
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2. Efektivitas Layanan Informasi Dengan Media Audio-visual Untuk 

Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Guru BK Kelas XI 

IPS SMA Negeri 14 Bandar Lampung

Uji efektivitas persepsi negatif diperoleh dengan membandingkan 

persepsi negatif peserta didik sebelum dilakukan layanan informasi dengan 

media audio-visual dan setelah dilakukan layanan informasi dengan media 

audio-visual, yang menunjukan adanya pengaruh layanan informasi dengan 

media audio-visual terhadap persepsi negatif peserta didik. Hal ini juga 

dibuktiakan berdasarkan data hasil uji efektivitas menggunakan analisis statistik 

yakni uji t, diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil pretest dan hasil posttest kelompok eksperimen. Sebagamana 

dijelaskan  pada tabel 19:

Tabel 19
Persepsi Negatif Peserta Didik Sebelum dan Sesudah 

Pelaksanaan Layanan Informasi dengan Media Audio-visual 

Persepsi 
negative 

Rata-rata Sd Perbedaa
n Rerata

Statist
ik 

uji t

Sig Sig.2 
Tailed

Keterangan

Pre-test 96.4286 7.11471 38.28571
9.497 0.741 0,000 SignifikanPos-test 58.1429 7.94625

Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan persepsi negatif peserta 

didik, sebelum diberi perlakuan/pre-test nilai rata-rata 96,4286 setelah melaksanakan 

layanan informasi dengan media audio-visual pos-tes nilai rata-rata menurun menjadi 
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58,1429 jadi dapat disimpulkan bahwa layanan informasi dengan media audio-visual 

efektif dalam mengubah persepsi negatif peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 14 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan informasi dengan media audio-

visual efektif dalam mengubah persepsi negatif peserta didik kelas XI IPS SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung, baik secara keseluruhan maupun  pada  tiap 

aspeknya. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini seperti:

a. keterbatasan pada waktu dan tempat pelaksanaan layanan informasi dengan 

media audio-visual karena tempat pelaksanaan dilakukan di musholla dan di 

dalam musholla ada kegiatan dari kelas lain sehingga mengganggu suara dari 

media audio-visual yang diberikan peneliti.

b. Kesalahan pada tekhnis speakernya, pada saat akan melakukan salah satu 

treatment speaker yang terdapat di ruang guru tersisa speaker yang tidak 

begitu memadai untuk dipakai dikarenakan speaker yang lain dipakai oleh 

beberapa guru mata pelajaran saat di kelas. 
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, dan hasil pembahasan penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gambaran awal tingkat persepsi peserta didik terhadap guru BK, kelas XI 

IPS SMA Negeri 14 Bandar lampung sudah cukup baik, yang artinya menunjukan 

bahwa peserta didik sebagian besar tidak memiliki anggapan negatif terhadap guru 

BK, namun belum sepenuhnya dan peserta didik masih jarang sekali memiliki 

kesadaran untuk melakukan proses konseling secara sukarela serta menjadikan 

guru BK adalah sosok sahabat bagi peserta didik. Peserta didik yang telah 

memiliki efektivitas persepsi yang baik terhadap guru BK yang cukup baik 

ditandai dengan: (a) peserta didik sudah memiliki anggapan bahwa guru BK bukan 

polisi sekolah sehingga peserta didik tidak perlu merasa takut saat bertemu dengan 

guru BK; (b) peserta didik mampu dan tidak memiliki anggapan bahwa guru BK 

suka mencari kesalahan peserta didiknya sehingga peserta didik menyadari bahwa 

kesalahan yang ditemukan oleh guru BK adalah murni kesalahan yang dilakukan 

oleh peserta didik; (c) peserta didik tidak memiliki anggapan bahwa guru BK 

adalah guru yang bertugas menghukum peserta didik yang melanggar aturan 

sekolah. (4) peserta didik tidak memiliki anggapan bahwa guru BK adalah guru 
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yang galak, sehingga peserta didik menunjukkan sikap ramah terhadap guru BK 

dan tidak merasa takut dimarahi guru BK. Dengan demikian ketika peserta didik 

sudah mulai mengubah persepsi negatif proses konseling secara sukarela akan 

terlaksana dengan baik.  Adapun hasil penelitian persepsi negatif peserta didik 

terhadap guru BK kelas XI SMA Negeri 14 Bandar Lampung bahwa terdapat 

penurunan persepsi negatif ditunjukkan dengan adanya prilaku ramah terhadap 

guru BK, serta ada beberapa yang mencoba melakukan konseling secara sukarela 

dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap salah satu guru BK.

Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

Layanan Informasi dengan Media Audio-visual efektif dalam mengubah persepsi 

negatif peserta didik terhadap guru Bk. Efektivitas layanan Informasi dengan 

Media Audio-visual ditandai dengan adanya penurunan persepsi negatif. Hal ini 

dapat dilihat dari perbedaan dan perbandingan antara hasil pretest dan posttest.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran-saran kepada 

beberapa pihak yaitu :

1. Peserta didik perlu menindak lanjuti dan mengubah persepsi negatif peserta 

didik sehingga dapat mencapai tujuan konseling secara sukarela dilakukan 

oleh peserta didik.

2. Guru bimbingan dan konseling agar dapat memprogramkan dan 

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling secara optimal untuk
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membantu mengubah persepsi negatif peserta didik terhadap guru BK.

Didalam proses konseling, konselor diharapkan mampu menggunakan teknik 

yang sesuai dengan permaasalahan dan tidak menutup kemungkinan untuk 

menggabungkan teknik yang digunakan dengan teknik yang laian sebagai 

teknik pendukung. 

3. Kepala sekolah agar dapat merumuskan kebijakan dalam memberikan dua jam 

pelajaran efektif masuk kelas untuk layanan bimbingan dan konseling untuk 

memberikan berbagai macam layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik 

termasuk salah satu diantaranya adalah layanan informasi.

4. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai persepsi 

negatif peserta didik terhadap guru BK dapat bekerjasama dengan pihak lain 

seperti orang tua maupun guru BK, serta sebelum diadakan konseling 

kelompok diharapkan dapat memberikan layanan konseling individu untuk 

mengetahui masalah-masalah terkait disiplin belajar peserta didik secara 

mendalam.
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Teori persepsi INDIKATOR PERNYATAAN

(+)

PERNYATAAN

(-)

Persepsi negatif 

menurut Slameto 

adalah pandangan 

terhadap suatu 

obyek dan 

menunjuk pada 

keadaan dimana 

subyek yang 

mempersepsi 

cenderung menolak 

obyek karena tidak 

sesuai dengan 

pribadinya 84

1. Menganggap guru BK 

sebagai polisi sekolah

 Saya merasa 

gugup ketika 

bertemu 

dengan guru 

BK di sekolah 

 Saya merasa 

takut ketika 

dipanggil ke 

ruangan BK 

 Saya tidak 

merasa nyaman 

ketika bercerita 

dengan guru 

BK 

 Saya merasa 

was-was ketika 

guru BK 

berkeliling 

menertibkan 

siswa yang 

melanggar 

aturan 

 Saya tidak 

takut ketika 

bertemu 

dengan guru 

BK di sekolah

 Saya tidak 

merasa takut 

ketika 

dipanggil ke 

ruangan BK 

 Saya merasa 

nyaman ketika 

bercerita 

dengan guru 

BK 

 Saya merasa 

biasa saja 

ketika guru BK 

berkeliling 

menertibkan 

siswa yang 

melanggar 

                                                          
84Moh. Vinda Fajarudin, “ Penerapan Strategi Cognitive Restructuring untuk Menurunkan 

Persepsi Negatif Terhadap Pelaksanaan Program BK pada Siswa kelas X-4 SMAN 1 karangrejo 
Tulung Agung”, (On-Line), Tersedia di: http://ejournal.unesa.ac.id (Selasa, 28 Desember 2016)
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 Menurut saya  

guru BK tidak 

langsung  

bertanya 

penyebab 

peserta didik 

yang 

melanggar 

aturan  sekolah 

aturan 

 Menurut saya  

guru BK akan 

langsung  

bertanya  

penyebab 

peserta didik 

yang 

melanggar 

aturan  sekolah 

2. Menganggap guru BK 

suka mencari kesalahan 

peserta didiknya

 Saya 

menganggap 

guru BK suka 

membahas 

kesalahan yang 

pernah 

diperbuat 

peserta didik 

sebelumnya

 Ketika siswa 

melanggar 

aturan sekolah, 

guru BK akan 

menegur 

dengan kata-

kata kasar 

terhadap siswa 

 Guru BK lebih 

 Saya 

menganggap 

guru BK tidak 

pernah 

membahas 

kesalahan yang 

pernah 

diperbuat 

peserta didik 

sebelumnya 

 Ketika siswa 

melanggar 

aturan sekolah, 

guru BK akan 

menegur 

dengan kata-

kata lembut 

untuk 
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memperhatikan 

kesalahan 

siswanya 

dibandingkan 

kelebihannya

memberian 

pengertian 

terhadap siswa 

 Guru BK lebih 

memperhatikan 

kelebihan 

siswanya 

dibandingkan 

kesalahannya 

3. Menganggap guru BK 

adalah guru yang 

bertugas memberikan 

hukuman terhadap 

peserta didik yang 

melanggar aturan 

sekolah  

 Guru BK 

pernah 

menghukum 

secara fisik 

terhadap siswa 

yang 

melanggar 

aturan 

 Guru BK 

pernah 

melakukan 

kekerasan 

secara verbal 

terhadap  siswa 

yang 

melakukan 

kesalahan

 Guru BK tidak 

pernah 

menghukum 

secara fisik 

terhadap siswa 

yang 

melanggar 

aturan 

 Guru BK tidak 

pernah 

melakukan 

kekerasan 

secara verbal 

terhadap  siswa 

yang 

melakukan 

kesalahan 
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4. Menganggap guru BK 

sebagai guru yang galak 

 Saya merasa 

takut ketika 

guru BK 

masuk kekelas 

saya 

 Guru BK 

selalu marah-

marah ketika 

masuk kekelas 

peserta 

didiknya 

 Saya tidak 

pernah masuk 

keruangan BK 

dengan 

kemauan saya 

sendiri 

 Saya tidak 

merasa takut 

ketika guru BK 

masuk kekelas 

saya

 Guru BK tidak 

marah-marah 

ketika masuk 

kekelas peserta 

didinya 

 Saya pernah 

masuk 

keruangan BK 

dengan  

kemauan saya 

sendiri 
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ANGKET

Kami mohon kesediaan anda yang terpilih sebagai responden agar bersedia menjawab 

semua pertanyaan yang sesuai dengan pendapat anda. Segala sesuatu yang tidak jelas 

silahkan anda tanyakan pada petugas. Jawaban yang anda jawab dan identitas anda 

akan kami rahasiakan. 

Cara menjawab:

1. Berikan tanda ceklis (√) pada kotak yang telah disediakan

2. Jawablah SS (sangat setuju), S (setuju), RR (ragu-ragu), TS (tidak 

setuju), dan STS (sangat tidak setuju)

Data responden:

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Alamat :

NO PERNYATAAN
PILIHAN

SS S RR TS ST
S

1 Saya merasa nyaman ketika bercerita dengan guru BK

2 Saya merasa gugup ketika bertemu dengan guru BK di 
sekolah

3 Saya tidak takut ketika bertemu dengan guru BK di 
sekolah

4 Saya merasa biasa saja ketika guru BK berkeliling 
menertibkan siswa yang melanggar aturan

5 Guru BK lebih memperhatikan kesalahan siswanya 
dibandingkan kelebihannya
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6 Saya menganggap guru BK tidak pernah membahas 
kesalahan yang pernah diperbuat peserta didik 
sebelumnya

7 Guru BK pernah menghukum secara fisik terhadap 
siswa yang melanggar aturan

8 Guru BK tidak pernah melakukan kekerasan secara 
verbal terhadap  siswa yang melakukan kesalahan

9 Saya merasa was-was ketika guru BK berkeliling 
menertibkan siswa yang melanggar aturan

10 Saya tidak merasa nyaman ketika bercerita dengan guru 
BK

11 Saya tidak merasa takut ketika dipanggil ke ruangan BK

12 Menurut saya  guru BK akan langsung  bertanya  
penyebab peserta didik yang melanggar aturan  sekolah

13 Saya pernah masuk keruangan BK dengan  kemauan 
saya sendiri

14 Guru BK selalu marah-marah ketika masuk kekelas 
peserta didiknya

15 Saya tidak merasa takut ketika guru BK masuk kekelas 
saya

16 Saya merasa takut ketika dipanggil ke ruangan BK

17 Menurut saya  guru BK tidak langsung  bertanya 
penyebab peserta didik yang melanggar aturan  sekolah

18 Saya merasa takut ketika guru BK masuk kekelas saya

19 Ketika siswa melanggar aturan sekolah, guru BK akan 
menegur dengan kata-kata lembut untuk memberian 
pengertian terhadap siswa

20 Guru BK pernah melakukan kekerasan secara verbal 
terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan

21 Ketika peserta didik melanggar aturan sekolah, guru BK 
akan menegur dengan kata-kata kasar terhadap peserta 
didik
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22 Saya menganggap guru BK suka membahas kesalahan 
yang pernah diperbuat peserta didik sebelumnya

23 Guru BK lebih memperhatikan kelebihan siswanya 
dibandingkan kesalahannya

24 Guru BK tidak marah-marah ketika masuk kekelas 
peserta didinya

25 Guru BK tidak pernah menghukum secara fisik terhadap 
siswa yang melanggar aturan

26 Saya tidak pernah masuk keruangan BK dengan 
kemauan saya sendiri
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Materi/Topik Bahasan : Pemahaman Bimbingan dan Konseling

2. Bidang Bimbingan : Pribadi

3. Jenis Layanan : Informasi

4. Fungsi Layanan : Layanan pemahaman dan pengembangan

5. Standar Kompetensi : Siswa dapat memahami tentang bimbingan 

dan konseling 

6. Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami apa itu 

bimbingan dan konseling

7. Sasaran Layanan/Semester : Kelas XI IPS 3/Genap

8. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas

9. Waktu Penyelenggaraan : 1x 45 menit

10. Penyelenggara Layanan : Peneliti

11. Pihak-pihak yang Dilibatkan : Peserta didik

12. Metode : Ceramah,  tanya jawab, permainan

13. Media : Laptop, Power point, dan lembaran 

evaluasi

14. Uraian Kegiatan/Skenario : 

NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN WAKTU
1 Kegiatan 

pendahuluan              
1. mengucapkan salam , mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan berdoa

2. Memeriksa kondisi kelas

3. Mengabsen siswa

10 menit

2 Kegiatan Inti       1. menjelaskan tujuan dari materi

2. menyampaikan materi yang telah 

disiapkan
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3. meminta beberapa peserta didik untuk 

menjelaskan kembali materi yang telah 

dijelaskan

4. meminta peserta didik untuk melakukan 

refleksi terhadap pengalaman dalam 

memahami bimbingan konseling

5. Ice Breaking

- Menceritakan Kisah sepotong kue

- “Bos berkata” permainan ini 

tentang Konsentrasi dan 

melakukannya sesuai dengan 

kepercayaan diri

Peserta didik yang gagal dalam 

games bos berkata ia akan 

mengartikan makna  dari kisah 

sepotong kue 

50 Menit

3 Kegiatan 
Penutup

1. Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik yang ingin bertanya 

tentang materi yang telah disampaikan 

2. Guru Pembimbing mengajak peserta 

didik memberi kesimpulan dari layanan 

yang sudah disampaikan 

3. Pembimbing menutup pembelajaran 

tersebut dengan berdoa

25 menit

15. Rencana penilaian dan tindak lanjut

1. Apabila masih ada peserta didik yang belum memahami bimbingan dan 

konseling akan dilakukan konseling secara individu
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2. Merencanakan kegiatan layanan lanjutan dengan topic yang berbeda

16. Nilai karakter yang ditanamkan : 

1. Melatih peserta didik agar dapat memahami apa itu bimbingan dan konseling

2. Melatih peserta didik agar dapat merubah konsep diri yang negatif menjadi 

konsep diri yang positif

17. Penyelenggara Layanan : Amelia

18. Catatan khusus :

Bandar Lampung,      Mei 2017

Mengatahui,

Guru BK Peneliti

            Yunita Sari S.Pd Amelia

NIP.198106212005012011 NPM.1311080099

Mengetahui

Kepala SMA Negeri 14 Bandar Lampung

Tri Winarsih, S.Pd, M.Pd

NIP. 19690905 199703 2004
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MATERI LAYANAN

“Apa bimbingan konseling? ”

1. Pengertian Bimbingan
Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bahwa bimbingan adalah bantuan yang 

diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki 
mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, 
memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa 
depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman 
Amti (2004: 99), Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 
oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-
anak, remaja, atau orang dewasa; agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 
kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan 
norma-norma yang berlaku.
2. Pengertian Konseling

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antarab 
dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-
kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini 
konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan 
kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan 
menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi 
maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan 
masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. 
(Tolbert, dalam Prayitno 2004 : 101).

Mengapa Bimbingan dan Konseling itu penting???

Itulah pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang telah menentukan pilihan 
pada Bimbingan dan Konseling. hal ini wajar terjadi, karena masih banyak pihak 
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yang menganggap kalau bimbingan konseling itu tidak terlalu memberikan andil, 
peran beesar pada keberhasilan seorang anak didik dalam menggapai tingkat 
akademik yang baik. Anggapan-anggapan seperti itu bukan hanya datang dari 
masyarakat umuum, melainkan dari warga sekolah bahkan siswanya sendiri, bahkan 
orangtua wali murid bahkan tak banyak memberikan respon akan hadirnya bimbingan 
dan konseling di sekolah, bahkan juga menganggap jika bimbingan dan konseling tak 
telalu memberikan andil, peran pada keberhasilan anak-anak mereka.

Tapi,,,,begitulah persepsi orang yang belum paham benar akan pentingnya bimbingan 
dan konseling dalam proses pendidikan. sebenarnya bimbingan konseling itu sangat 
dibutuhkan dalam proses pendidikan itu sendiri. Ibaratkan tubuh kita, bimbingan dan 
konseling tiu bagaikan kaki kita, yang selalu mendukung setiap gerkan aktivitas yang 
kita lakukan. Begitu pula dengan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan 
pada umunya akan memberikan dukungan agar tujuan pendidikan itu dapat dicapai. 

Dalam proses pendidikan terdapat tiga bidang penting yaitu administrasi dan 
supervisi, pembelajaran bidang studi, dan juga bimbingan dan konseling. Jika dalam 
proses pendidikan hanya ada bidang administrasi dan supervisi serta pembelajaran 
bidang studi saja maka hanya akan menghasilkan siswa yang hanya cakap dalam 
bidang akademik serta siswa yang mempunyai cita-cita tinggi saja. Namun siswa 
tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memahami kemampuan potensi diri yang 
dimilikinya, tak sanggup mewujudkan dirinya dalam masyarakat. tidak heran jika 
siswa tersebut akan merasa kesulitan dan mengalami kegagalan di masyarakat, 
meskipun mereka mempunyai nilai-nilai yang baik di rapor.

Dari sinilah terasa benar jika bimbingan dan konseling itu amat sangat diperlukan 
dalam proses pendidikan, yang akan memusatkan diri dalam membantu peserta didik 
secara pribadi agar mereka berhasil dalam proses pendidikannya. Dengan melalui 
program bimbingan dan konsleing, maka setiap peserta didik mendapatkan 
kesempatan untuk mengembangkan setiap kecakapan dan kemampunnya semaksimal 
mungkin.

Ice Breaking “ Bos berkata”
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Cara bermain :

Para peserta membagi diri dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok 
terdiri dari 3 orang yang sekaligus akan dilanjutkan dengan diskusi, pemandu ice 
breaking ini adalah konselornya, yaitu pembimbing menjelaskan bahwa permainan 
bos berkata adalah pembimbingnya yang menjadi bos, dan siswa adalah pengikutnya, 
apapun yang dikatakan oleh bos maka siswa harus mengikuti apa yang diucapkannya 
bukan apa yang dilakukannya.

Contoh 

Kon : bos berkata pegang dagu (tpi konselornya memegang kepala)

Kli : klien memegang kepala karena melihat knselornya memegang dagu, dan        
ini adalah salah

LEMBAR KERJA EVALUASI

Nama : …………………………………………

Kelas : …………………………………………

1. Apa yang anda tahu tentang bimbingan?

2. Apa yang anda tahu tentang konseling?

3. Menurut anda mengapa bimbingan dan konseling itu penting?
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PANDUAN WAWANCARA

A. Bimbingan dan Konseling

1. Apakah ibu adalah guru BK yang membimbing kelas XI IPS 3?

2. Sikap baik apa yang telah ditunjukkan peserta didik yang bernama AN, AH, GH, 

RT, DA, dan UI terhadap ibu?

3. Apakah terdapat perbedaan sikap peserta didik tersebut beberapa bulan lalu 

dengan akhir-akhir ini?

4. Ada berapa peserta didik yang melakukan proses konseling secara sukarela 

selama bulan agustus-september ini?

5. Bagaimana  pendapat ibu tentang perubahan yang ditunjukkan oleh peserta didik 

tersebut?

6. Apa harapan ibu untuk kedepannya tentang peserta didik tersebut?

B. Peserta Didik

1. Apakah kalian merasakan perubahan sikap kalian terhadap guru BK?

2. Berapa kali anda pernah mengahadap guru BK untuk melakukan proses 

konseling secara sukarela?

3. Lalu apa yang anda rasakan ketika berhadapan langsung dengan guru BK?

4. Bagaimana pendapat kalian tentang guru BK setelah melakukan proses konseling 

secara sukarela?

5. Apakah anda ingin mengulanginya lagi di lain waktu untuk melakukan proses 

konseling secara sukarela?

PANDUAN WAWANCARA

C. Bimbingan dan Konseling
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7. Apakah ibu adalah guru BK yang membimbing kelas XI IPS 3?

8. Sikap baik apa yang telah ditunjukkan peserta didik yang bernama AN, AH, GH, 

RT, DA, dan UI terhadap ibu?

9. Apakah terdapat perbedaan sikap peserta didik tersebut beberapa bulan lalu 

dengan akhir-akhir ini?

10. Ada berapa peserta didik yang melakukan proses konseling secara sukarela 

selama bulan agustus-september ini?

11. Bagaimana  pendapat ibu tentang perubahan yang ditunjukkan oleh peserta didik 

tersebut?

12. Apa harapan ibu untuk kedepannya tentang peserta didik tersebut?

D. Peserta Didik

6. Apakah kalian merasakan perubahan sikap kalian terhadap guru BK?

7. Berapa kali anda pernah mengahadap guru BK untuk melakukan proses 

konseling secara sukarela?

8. Lalu apa yang anda rasakan ketika berhadapan langsung dengan guru BK?

9. Bagaimana pendapat kalian tentang guru BK setelah melakukan proses konseling 

secara sukarela?

10. Apakah anda ingin mengulanginya lagi di lain waktu untuk melakukan proses 

konseling secara sukarela?
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NO Tanggal Kegiatan Keterangan
1 24 juli 2017 PRETEST Kelompok kontrol
2 29 juli 2017 - Pengertian Bimbingan

- Pengertian konseling
- Mengapa Bimbingan dan

Konseling itu penting
- Metode ceramah

Kelompok kontrol

3 2 agustus 2017 - Asas kerahasiaan
- Asas kesukarelaan
- Asas keterbukaan
- Asas kegiatan
- Asas kemandirian
- Asas kekiknian
- Asas kedinamisan
- Asas keterpaduan
- Asas keterpaduan
- Asas keahlian
- Asas alih tangan
- Asas tut wuri handayani 
- Metode ceramah

Kelompok kontrol

4 10 agustus 2017 - Sebuah pilihan berujung pada 
tindakan

- Antara benar atau salah dan 
mau atau tidak

- Metode ceramah

Kelompok kontrol

5 21 agustus 2017 POSTEST Kelompok kontrol
6 24 juli 2017 PRETEST Kelompok eksperimen
7 29 juli 2017 - Pengertian Bimbingan

- Pengertian konseling
- Mengapa Bimbingan dan 

Konseling itu penting

- Menggunakan media audio visual 
berupa slide berjalan dan video

Kelompok eksperimen

7 2 agustus 2017 - Asas kerahasiaan
- Asas kesukarelaan
- Asas keterbukaan
- Asas kegiatan
- Asas kemandirian
- Asas kekiknian
- Asas kedinamisan Kelompok eksperimen



130

- Asas keterpaduan
- Asas keterpaduan
- Asas keahlian
- Asas alih tangan
- Asas tut wuri handayani
- Menggunakan media audio 

visual berupa slide berjalan dan 
video

8 10 agustus 2017 - Sebuah pilihan berujung pada 
tindakan

- Antara benar atau salah dan 
mau atau tidak

- Menggunakan media audio visual 
berupa slide berjalan dan video

Kelompok eksperimen

9 21 agustus 2017 POSTTEST Kelompok eksperimen
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