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PENGEMBANGAN INSTRUMEN KOMPETENSI KONSELOR SEBAYA 

BERBASIS PESANTREN 

RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen kompetensi konselor sebaya 

berbasis pesantren yang telah teruji validitasnya baik validitas isi maupun validitas 

konstruk. Instrumen ini sangat diperlukan sebagai alat ukur dalam melatih dan mendidik 

para calon konselor sebaya dan juga sebagai acuan dalam melakukan seleksi calon 

konselor sebaya berbasis pesantren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian pengembangan berdasarkan langkah-langkah pengembangan Anastasi urbina 

yang terdiri dari    yaitu: penetapan tujuan kawasan ukur, merumuskan definisi 

operasional dan matriks penjabaran variabel, menentukan format skala, menulis butir 

item, uji validasi ahli, revisi draft, uji validasi kelompok kecil, revisi II, uji coba 

kelompok luas, penyusunan norma, dan revisi instrumen final. Hasil pengembangan 

instrumen ini digunakan sebagai alat ukur yang menyertai penguatan kapasitas konselor 

sebaya berbasis pesantren.   

Kata Kunci: instrumen, kompetensi, konselor sebaya pesantren  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Individu di kalangan pesantren, diposisikan sebagai makhluk yang paling baik 

dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah, “dan sungguh telah kami muliakan anak-

anak adam, dan Kami bawa mereka ke daratan dan lautan” (QS. Al-Isra’:70). “dan 

sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik” (QS. At-Tin:4). 

Menunjuk ayat tersebut pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berada dalam 

posisi yang sangat penting dalam membimbing peserta didiknya kepada arah yang lebih 

baik. 

Membimbing dan mengarahkan berarti juga memberi konseling kepada peserta 

didik untuk selalu pada jalur yang benar sesuai dengan aturan agama. Dalam kaitan 

tersebut, pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous di Indonesia, tentunya 

memiliki karakter kearifan lokal dan budaya. Karakter-karakter lokal tersebut pada 

prinsipnya dapat diserap, diadaptasi dan diaplikasikan dalam lingkungan pesantren. 

Secara luas, konseling merupakan proses pemberian layanan professional yang 

berhubungan dengan manusia. Menghadapi manusia berarti menghadapi makhluk yang 

berdimensi kompleks, meliputi dimensi rasional, emosional, kehendak, keyakinan, nilai-

nilai agama dan budaya, kesemua ini terintegrasi menjadi satu menghasilkan keputusan-

keputusan dan praktik perilaku bervariasi. Untuk itulah maka kearifan lokal dalam 

konseling sangat penting. Konseling yang selama ini didominasi teori-teori dari barat 

dalam aplikasinya di lapangan kerap mengalami hambatan budaya. Salah satu 

alternatifnya adalah menggali nilai-nilai budaya pesantren dalam konseling. Tanpa 

terkecuali dalam konteks konseling sebaya.  
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Dengan adalanya penyerapan nilai-nilai lokal pesantren dan konseling sebaya, 

merupakan hal yang tidak mudah memiliki hambatan dan kendala yang akan dihadapi. 

Hal ini berangkat dari teori-teori konseling yang pada awalnya banyak menyerap nilai-

nilai budaya barat, yang didesain dan diaplikasikan dalam konteks masyarakat industrial 

Barat (McLeod, 2010:273; Pedersen, 2002:viii; dan Kim, 2010:6). Kendala dan 

hambatan tersebut bukan berarti tidak dapat diterapkan, akan tetapi perlu inovasi dan 

kreatifitas untuk menjadi lebih aplikatif, dengan mengadopsi nilai-nilai keraifan lokal 

yang ada di sekitar. Dalam tataran konseling sebaya, penyerapan dan adopsi nilai-nilai 

kearifan lokal, maka memunculkan apa yang disebut dengan konseling sebaya 

indigenous dan konseling sebaya multicultural. Dengan memiliki keterampilan 

konseling multicultural, sebenarnya juga memiliki konseling indigenous. Konseling 

indigenous ini akan mengkonstruk pandangan masyarakat terhadap manusia dan alam 

semesta. Konseling indigenous juga mmenunjukkan pemahaman mereka terhadap 

Person, self, tujuan hidup dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan (Nager, 2000:28) 

Berkaitan dengan konseling sebaya di pesantren, hal yang terpenting adalah 

mengetahui tradisi-tradisi pesantren yang berkaitan dengan konseling. Dengan 

mengetahui tradisi pesantren, para konselor tersebut, secara otomatis akan memahami 

nilai-nilai budaya pesantren yang dapat diserap dalam konseling sehingga memudahkan 

dalam proses konseling. Karena pada prinsipnya konseling sebaya berbasis pesantren ini 

mengandung arti konseling sebaya yang berakar kepada sistem pengetahuan dan praktik 

perilakunya. Pengakaran kepada nilai-nilai pesantren ini tidak berarti mengabaikan 

konsep-konsep konseling dan konsep-konsep psikologi yang dianggap universial. 

(Sinha, dalam Berry J.W.; Pooortinga, YPE; dan Pandey J., 1997:134) 
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Penyelenggaraan konseling sebagai cara untuk membimbing santri agar terentas 

dari permasalahannya masih belum memiliki bentuk yang sesuai dengan misi 

pembelajaran di pesantren itu sendiri. Selama ini jika ada santri yang memiliki masalah, 

alternatif solusinya langsung diarahkan ke ustadz, bahkan jika memang parah, maka 

langsung diarahkan ke kyainya langsung. Dari survey pra penelitian yang dilakukan 

penanganan masalah santri masih bersifat nasehat yang instruktif dan berdasarkan 

doktrin agama. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para santri, mereka 

menyatakan pendekatan yang digunakan oleh ustadz dan kyai dalam membantu 

mengatasi masalah mereka adalah melalui pendekatan agama dimana para santri yang 

memiliki masalah diminta untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah S.W.T 

dan untuk ketenangan batin mereka dibekali dengan doa-doa. Apa yang sudah diberikan 

oleh ustadz dan kyainya, para santri mengungkapkan, bahwa itu belum mencukupi untuk 

membuat kondisi mereka lebih baik. Para santri menginginkan ada pihak yang benar-

benar mengerti posisi dan masalah yang dihadapinya dari sudut pandang mereka sebagai 

seorang remaja.  

Hasil wawancara juga menunjukkan, bahwa sebagian besar santri ketika 

menghadapi permasalahan, mereka tidak langsung mengutarakan kepada 

ustadz/kyainya, melainkan mereka lebih memilih menceritakan masalahnya kepada 

sesama santri. Para santri beranggapan bahwa teman sesama santri merupakan pihak 

yang paling tepat untuk menceritakan masalahnya. Teman sesama santri dianggap lebih 

bisa memahami kondisinya, dan dalam upaya membantu penyelesaian masalahnya tidak 

menasehati/menggurui namun lebih pada upaya memberikan kesempatan mencurahkan 

semua yang dirasakannya. Para santri menyatakan, bahwa bantuan yang diberikan oleh 
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teman sesama santri efektif untuk meringankan beban permasalahan yang mereka 

hadapi.  

Konseling sebaya pesantren mendapatkan respon yang cukup positif di kalangan 

santri remaja. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi santri terhadap 

eksistensi konselor sebaya berbasis pesantren berada pada kategori sedang. Secara rinci 

menggambarkan bahwa persepsi santri terhadap sikap dan ketrampilan konselor sebaya 

pesantren sebesar 5.81 pada kategori rendah, 82,56 berada pada kategori sedang dan 

11,63 pada kategori tinggi. Persepsi santri terhadap layanan konseling sebaya pesantren 

sebesar 12.79% berada pada kategori rendah, 79.07 pada kategori sedang dan 8.14 pada 

kategori rendah. Persepsi santri terhadap dukungan sistem sebesar 8,14 pada kategori 

rendah, 74.42 pada kategori sedang dan 17.44 pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa respon santri terhadap keberadaan konselor sebaya cukup baik, namun secara 

kualitas perlu ditingkatkan (Hotifah, 2015). 

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan konseling masih memiliki banyak 

keterbatasan, baik dalam hal penguasaan substansi keilmuan konseling maupun 

kemampuan mengimplementasikan model peer helping dalam kehidupan santri. Oleh 

karena itu kompetensi konselor sebaya perlu memiliki standar dan terukur. Untuk 

mengukur kompetensi konselor sebaya diperlukan sebuah instrumen kompetensi 

konselor sebaya berbasis pesantren yang telah melalui proses validasi. Maka, perlu 

dilakukan pengembangan instrumen yang dapat mengukur aspek tersebut yang telah 

melalui uji validasi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian 

“Pengembangan instrumen kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren” 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut, maka fokus  penelitian ini 

adalah bagaimana mengembangkan instrumen kompetensi konselor sebaya berbasis 

pesantren yang valid, reliabel dan memiliki norma terstandar. Diharapkan dengan 

menggunakan instrumen kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren yang sudah 

memiliki validitas dan reliabilitas, peningkatan kompetensi konselor sebaya pesantren 

dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini secara 

rinci sebagai berikut: 

1. Seberapa besar validitas dan reliabilitas Instrumen kompetensi konselor sebaya 

berbasis pesantren? 

2. Seperti apakah norma yang dapat dipergunakan sebagai pedoman standarisasi 

kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum pengembangan dilakukan untuk menghasilkan instrumen 

kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren yang memiliki validitas dan reliabilitas 

memadai sehingga dapat digunakan konselor untuk mengukur kompetensi konselor 

sebaya berbasis pesantren. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji tingkat validitas dan reliabilitas Instrumen kompetensi konselor sebaya 

berbasis pesantren. 

2. Menetapkan norma yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk 

menentukan standar kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren. 
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D. Spesifikasi produk 

Produk pengembangan instrumen kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren 

ini memiliki spesifikasi valid, reliabel, berbentuk skala, mudah digunakan dan 

dilengkapi engan norma kelompok. 

1. Valid: Sebagai suatu produk pengembangan, instrumen kompetensi konselor 

sebaya berbasis pesantren ini memiliki validitas yang dapat diandalkan dalam 

arti memiliki kesesuaian dengan konstruk teoritis. Selain itu inventori ini 

memiliki susunan aspek atau faktor yang dapat menjelaskan konsep yang diukur. 

2. Reliabel: Hasil pengembangan instrumen ini memiliki reliabilitas yang baik yaitu 

memiliki keajegan dan menghasilkan skor tes yang relatif konsisten atau tidak 

berubah-ubah. 

3. Model skala: Inventori sudut pandang yang dikembangkan menggunakan model 

skala Likert dengan kontinum “sangat sesuai” , “sesuai”, “Tidak Tentu" "tidak 

sesuai” dan “sangat tidak sesuai”. 

4. Mudah diadministrasikan: Inventori worldview ini dilengkapi dengan panduan 

administrasi dan skoringnya. Cara peng-administrasian-nya mudah dengan 

proses skoring yang relatif sederhana. 

5. Dilengkapi dengan norma kelompok dengan menggunakan norma stanine. 

  

E.  Manfaat Pengembangan 

Diharapkan pengembangan instrumen ini mempunyai manfaat praktis untuk 

mengetahui standar kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren. Instrumen ini dapat 

membantu konselor untuk memahami konselor sebaya bimbingannya apakah sudah 

memiliki kompetensi yang diharapkan atau belum. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.  Asumsi Pengembangan 

Asumsi dasar yang digunakan untuk mengembangkan instrumen kompetensi 

konselor sebaya berbasis pesantren ini adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan  dalam 

melaksanakan konseling. 

2. Kompetensi individu dapat digali dengan menggunakan metode self report. 

2.  Keterbatasan pengembangan 

1. Pengembangan instrumen ini hanya dibatasi untuk mengukur kemampuan 

dan kompetensi konselor sebaya yang notabene bukan konselor profesional. 

2. Instrumen produk pengembangan ini merupakan hasil uji coba yang 

dilakukan dengan responden tertentu, yakni santri pondok pesantren. 

Sehingga penggunaannya hanya untuk santri pondok pesantren Kota Malang 

3. Bila produk akhir pengembangan Instrumen ini akan dipergunakan secara 

lebih luas untuk kepentingan kelompok di luar kelompok norma tersebut di 

atas, maka perlu melalui prosedur uji coba atau penelitian lanjutan terlebih 

dahulu dengan responden yang representatif sesuai dengan kebutuhan yang 

dimaksud. 
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G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah suatu proses, yang berupa langkah-langkah dan 

tahapan-tahapan tertentu, yang dipergunakan untuk mengembangkan atau 

menghasilkan suatu produk. Dalam hal ini produk yang akan dikembangkan 

adalah instrumen kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren. 

2. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengungkap aspek pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan individu 

3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh konselor sebaya 

dalam melaksanakan konseling sebaya pesantren.  

 

H.  Luaran Penelitian 

 Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa instrumen kompetensi konselor 

sebaya berbasis pesantren yang dilengkapi dengan manualnya yang memuat 

pengadministrasiannya, norma dan pedoman interpretasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ROADMAP PENELITIAN 

 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Instrumen 

a. Pengertian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian dan penilaian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel 

penelitian secara objektif. Sedangkan menurut Djaali dan Muljono, instrumen adalah 

suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, yang dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. 

Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga 

dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan 

data mengenai suatu variable. Dalam bidang pendidikan instrument digunakan untuk 

mengukur prestasi belajar siswa, factor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau 

berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan 

proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. 

Instrumen memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu penelitian 

dan penilaian. Fungsi instrumen adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Menurut 

Arikunto, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis, benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data. 

Untuk mengumpulkan data penelitian dan penilaian, seseorang dapat 

menggunakan instrumen yang telah tersedia atau biasa disebut instrumen baku 
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(standardized) dan dapat pula dengan instrumen yang dibuat sendiri. Jika instrumen 

baku tersedia maka seseorang dapat langsung menggunakan instrumen tersebut namun 

jika instrumen tersebut belum tersedia atau belum baku maka seseorang harus dapat 

mengembangkan instrumen buatan sendiri untuk dibakukan sehingga menjadi instrumen 

yang layak sesuai fungsinya. 

  

b. Jenis-Jenis Instrumen Tes 

Instrumen dapat dibagi menjadi dua teknik  yaitu teknik tes dan teknik non test. 

1.      Tes 

a. Pengertian 

Sebelum sampai pada uraian yang lebih jauh, maka akan diterangkan dahulu 

arti dari beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan tes ini : 

1) Tes merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

2) Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga 

dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. 

3) Testee adalah merupakan responden yang sedang mengerjakan tes.  

4) Tester adalah orang yang melaksanakan pengambilan tes terhadap 

responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi (tetapi adakalanya 

hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan 

tugasnya). 

Adapun  tugas tester antara lain adalah : 

a)     Mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. 
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b)     Membagikan lembaran tes dan alat-alat lain untuk mengerjakan. 

c)     Menerangkan cara mengerjakan tes. 

d)     Mengawasi responden mengerjakan tes. 

e)     Memberikan tanda-tanda waktu. 

f)      Mengumpulkan pekerjaan responden. 

g)     Mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan. 

Istilah ‘tes’ diambil dari kata testum suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno 

yang berarti untuk menyisihkan logam-logam mulia atau ukuran untuk membedakan 

emas, perak dan logam lainnya. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang 

dibuat dari tanah.  Dalam konteks Indonesia, ‘piring’yang dimaksud dapat diartikan 

sebagai penampi; alat untuk menampi seperti nyiru dan badang, yang digunakan untuk  

membersihkan/menampi (beras, padi,kedelai,dsb). Jadi, secara etimologis tes berarti 

suatu “alat”yang digunakan untuk memisahkan atau membedakan sesuatu dari sesuatu 

yang lain.  

Norman (dalam Djaali dan Muljono,2008) mengemukakan bahwa tes merupakan 

salah satu prosedur evaluasi yang komperemsif , sistematik, dan obyektif yang hasilnya 

dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran yang 

dilakukan oleh guru. Selanjutnya, Cronbach (1984) mendefinisikaan tes sebagai suatu 

prosedur yang sistematis untu mengamati dan mendeskripsikan satu aatau lebih 

karakteristik seseorang dengan menggunakan standar numeric atau system kategori. 

Dalam penelitian pendidikan, lazim ditemui pengumpulan data melalui tes. Adapun 

yang dimaksud dengan test ialah: “Test are valuable measuring instruments for 

educational research. A test is a set of stimuli presented to an individual in order to 
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elicit responses om the basis of which a numerical score can be assigned”. (Ary, 

Donald, 1985) 

Berdasarkan batasan Donald Ary yang tertera di atas, menunjukkan bahwa tes 

merupakan bagian penting dalam penelitian pendidikan. Di samping itu pula,test 

merupakan instrumen prinsip guna mengukur “human performance”, sehingga sering 

dikatakan sebagai pengukur paling prinsip “behavior” dari sampel (Moore, Gary W., 

1983). 

b. Fungsi Tes 

  Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu : 

              1) Sebagai alat pengukur terhadap anak didik. 

               2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. 

Beberapa fungsi tes diantaranya: 

 Sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa dengan maksud untuk 

mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai siswa 

setelah menempuh proses belajar-mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

 Sebagai motivator dalam pembelajaran, dengan adanya nilai sebagai 

umpan balik diharapkan meningkatnya intensitas kegiatan belajar. Fungsi 

ini dapat optimal apabila nilai hasil tes yang diperoleh siswa betul-betul 

obyektif dan sahih, baik secara internal maupun secara eksternal yangb 

dapat dirasakan langsung oleh siswa yang diberi nilai melaui tes. 
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   Berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat 

dilakukan melalui tes penempatan, tes diagnostic dan tes formatif.  

 Untuk menentukan barhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

c. Penggolongan Tes 

Djaali dan Muljono menggolongkan tes menjadi 6 golongan yang berbeda yaitu:  

1). Berdasarkan fungsinya, tes dibedakan menjadi 5 golongan yaitu : 

a. Tes Awal (Pre-Test); bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi 

pelajaran yang akan diajarkan telah diketahui oleh siswa. 

b. Tes Akhir (Post -Test); bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

materi pelajaran yang penting telah dikuasai dengan baik oleh siswa.  

c. Penempatan (Placement Test) 

Tes jenis ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik sehubungan dengan pelajaran yang akan 

disajikan. Dengan demikian peserta didik dapat ditempatkan pada 

kelompok yang tepat, misalnya pada kelompok atas, sedang atau yang 

lain. Penilaian demikian biasanya menggunakan tes yang disusun dalam 

lingkup yang luas dan tingkat kesukaran yang bervariasi agar dapat 

membedakan peserta didik yang sudah atau belum menguasi 

pelajaran/standar kompetensi tertentu. 
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d. Formatif (Formative Test) 

Tes formatif dilaksanakan saat pembelajaran sedang berlangsung. Hal 

demikian untuk memantau kemajuan belajar peserta didik agar dapat 

memberikan umpan balik baik bagi guru maupun bagi peserta didik 

sendiri. Guru dapat melihat apakah metode atau media yang 

digunakan sudah tepat untuk  pencapaian tujuan pembelajaran bagi 

peserta didik.Tes formatif biasanya mengacu pada kriteria tertentu 

yaitu tercapainya tujuan, sedangkan pada tes penempatan mengacu 

pada norma tertentu yaitu norma kelompok. 

e. Diagnostik (Diagnostic Test) 

Tes diagnostik bertujuan untuk mendiagnose kesulitan belajar peserta 

didik. Karena tujuannya mendiagnose kesulitan belajar maka harus 

lebih dahulu diberikan tes formatif untuk mengetahui ada tidaknya 

bagian yang belum dikuasai. Setelah diketahui ada bagian yang belum 

dikuasai maka dibuatkan butir-butir soal yang lebih memusat pada 

bagian itu untuk dapat mendeteksi bagian mana pada pokok bahasan 

atau subpokok bahasan yang belum dikuasai. Untuk tiap unit 

dibuatkan beberapa soal yang tingkat kesukarannya relatif rendah, 

Tujuannya agar dapat diketahui bahwa unit tertentu belum dikuasai 

sehingga soal-soal tidak dapat diselesaikan meskipun soalnya mudah. 

f. Sumatif (Summative Test) 

Tes sumatif dapat mempunyai makna yang sempit sampai yang 

meluas. Tes sumatif dapat berarti tes yang diberikan pada akhir pokok 
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bahasan, akhir semester, akhir tahun ajaran atau pada akhir jenjang 

atau program tertentu. Dalam makna sebagai tes akhir tahun ajaran 

atau jenjang pendidikan tes sumatif  dimaksudkan untuk memberikan 

nilai  yang menjadi dasar penentuan kelulusan atau pemberian 

sertifikat kepada peserta didik. Oleh karena itu tes tersebut biasanya 

disusun dalam lingkup yang luas mencakup semua pokok bahasan 

yang telah dipelajari dan dengan tingkat kesukaran yang bervariasi. 

2. Berdasarkan Aspek Psikis yang diungkap, dibedakan menjadi 5 golongan 

yaitu: 

a. Tes Intelegensi (Intelegency test) yaitu tes yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengungkap atau memprediksi tingkat kecerdsan seseorang. 

b. Tes Kemampuan (Aptitude test) yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki 

oleh peserta tes. 

c. Tes Sikap (Atitude test) yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengungkap pre-disposisi atau kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu respon terhadap obyek yang disikapi. 

d. Tes Kepribadian (Personally Test) yaitu tes yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengungkap cirri-ciri khas dari seseorang yang bersifat 

lahiriah seperti bentuk tubuh, cara bergaul dan cara mengatasi masalah. 

e. Tes Hasil Belajar (Achievement test) yaitu tes yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengungkap tingkat pencapaian terhadap tujuan 

pembelajaran atau prestasi belajar. 

3. Berdasarkan Peserta, dibedakan menjadi dua golongan: 

a. Tes Individual  (Individual Test) yaitu tes dimana pelaksana hanya 

berhadapan dengan satu orang peserta saja 
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b. Tes Kelompok (Group Test) yaitu tes dimana pelaksana hanya 

berhadapan dengan lebih dari satu orang peserta. 

4. Berdasarkan Waktu, dibedakan menjadi dua golongan: 

a. Power test  yaitu tes dimana waktu yang disediakan bagi peserta tidak 

dibatasi 

b. Speed test yaitu tes dimana waktu yang disediakan bagi peserta 

dibatasi, biasanya singkat dan hanya siswa pandai saja yang dapat 

menyelesaikan tes sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

5. Berdasarkan cara merespon, dibedakan menjadi dua golongan: 

a. Tes Verbal yaitu tes yang menghendaki jawaban yang tertuang dalam 

bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat. 

b. Tes Non-verbal yaitu tes yang menghendaki jawaban peserta tes 

bukan dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat melainkan 

berupa tingkah laku. 

6. Berdasarkan cara mengajukan pertanyan, dibedakan menjadi tiga 

golongan: 

a. Tes Tertulis (Pencil and Paper Test) yaitu tes dimana pelaksana tes 

dalam mengajukan butir –butir pertanyaannnya dilakukan secara 

tertulis dan peserta tes memberikan jawaban tertulis juga. 

b. Tes Tidak Tertulis (non-Pencil and Paper Test) yaitu tes dimana 

pelaksana tes dalam mengajukan butir –butir pertanyaannnya 

dilakukan secara tidak tertulis /lisan dan peserta tes memberikan 

jawaban dengan lisan  juga. 
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c. Tes Perbuatan  yang diberikan dalam bentuk tuga satau instruksi 

kemudian peserta tes mengerjakan tugas sesuai instruksi tersebut dan 

hanya dinilai oleh pemberi tes.  

Langkah-langkah Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 

Menurut Hadjar, dalam suatu penelitian tertentu, peneliti harus mengikuti 

langkah-langkah pengembangan instrumen, yaitu: 1). Mendefinisikan variabel; 2). 

Menjabarkan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci; 3). Menyusun butir-butir; 4). 

Melakukan uji coba; 5). Menganalisis kesahihan (validity) dan keterandalan (reliability). 

Suryabrata berpendapat bahwa langkah-langkah pengembangan alat ukur khususnya 

atribut non-kognitif adalah: 1). Pengembangan spesifikasi alat ukur; 2). Penulisan 

pernyataan atau pertanyaan; 3). Penelaahan pernyataan atau pertanyaan; 4). Perakitan 

instrumen (untuk keperluan uji-coba); 5). Uji-coba; 6). Analisis hasil uji-coba; 7). 

Seleksi dan perakitan instrumen; 8). Administrasi instrumen; 9). Penyusunan skala dan 

norma. 

Secara lebih rinci, Djaali dan Muljono menjelaskan langkah-langkah penyusunan 

dan pengembangan instrumen yaitu: 

1) Mensintesa teori-teori yang sesuai dengan konsep variabel yang akan 

diukur dan buat konstruk variabel 

2) Mengembangkan dimensi dan indikator variabel sesuai dengan rumusan 

konstruk variabel. 

3) Menyusun kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang 

memuat dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap 

dimensi dan indikator 
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4) Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu 

rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan 

5) Menulis butir-butir instrumen baik dalam bentuk pertanyaan maupun 

pernyataan. Biasanya butir instrumen digolongkan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok pernyataan atau pertanyaan positif dan 

kelompok pernyataan atau pertanyaan negatif 

6) Butir yang ditulis divalidasi secara teoritik dan empirik. 

7) Validasi pertama yaitu validasi teoritik ditempuh melalui pemeriksaan 

pakar atau panelis yang menilai seberapa jauh ketepatan dimensi sebagai 

jabaran dari konstruk, indikator sebagai jabaran dimensi dan butir sebagai 

jabaran indikator 

8) Revisi instrumen berdasarkan saran pakar atau penilaian panelis 

9) Setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoritik dilanjutkan 

penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba 

10) Validasi kedua adalah uji coba instrumen di lapangan yang merupakan 

bagian dari proses validasi empirik. Instrumen diberikan kepada sejumlah 

responden sebagai sampel yang mempunyai karakteritik sama dengan 

populasi yang ingin diukur. Jawaban responden adalah data empiris yang 

kemudian dianalisis untuk menguji validitas empiris atau validitas 

kriteria dari instrumen yang dikembangkan 

11) Pengujian validitas krtieria atau validitas empiris dapat dilakukan dengan 

menggunakan kriteria internal maupun kriteria eksternal 

12) Berdasarakn kriteria tersebut dapat diperoleh butir mana yang valid dan 

butir yang tidak valid 
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13) Untuk validitas kriteria internal, berdasarkan hasil analisis butir yang 

tidak valid dikeluarkan atau direvisi untuk diujicobakan kembali 

sehingga menghasilkan semua butir valid. 

14) Dihitung koefisien reliabilitas yang memiliki rentangan 0-1, makin tinggi 

koefisien reliabilitas instrumen berarti semakin baik kualitas instrumen 

15) Rakit semua butir yang telah dibuat menjadi instrumen yang final. 

 

Terkait dengan penilaian kinerja, Gronlund menjelaskan langkah-langkah 

penyusunan performance assessment yaitu : 

1) Spesifikasi kinerja yang ingin dicapai 

2) Tentukan fokus penilaian (proses atau hasil) 

3) Tentukan derajat (tingkat) kesesuaian dengan kenyataan 

4) Tentukan situasi performance 

5) Tentukan metode observasi, menyimpan dan menskor 

 

Dari beberapa teori langkah-langkah pengembangan instrumen di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara garis besar langkah-langkah pengembangan instrumen 

penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan definisi konseptual dan operasional.  

Langkah yang pertama kali harus dilakukan dalam pengembangan instrumen 

adalah merumuskan konstruk variabel yang akan diukur sesuai dengan landasan 

teoritik yang dikembangkan secara menyeluruh dan operasionalkan definisi 

konseptual tersebut sesuai dengan sifat instrumen yang akan dikembangkan 

kemudian rumuskan dan jabarkan indikator dari variabel yang akan diukur. 
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2) Pengembangan spesifikasi dan penulisan pernyataan 

Pengembangan spesifikasi yaitu menempatkan dimensi dan indikator dalam 

bentuk tabel spesifikasi pada kisi-kisi instrumen yang kemudian dilanjutkan 

dengan penulisan pernyataan. Rumusan pernyataan sangat tergantung kepada 

model skala yang digunakan. Dari setiap pernyataan dicantumkan nomor butir 

dan jumlah butir sesuai dengan dimensi dan indikator yang akan diukur. Format 

yang telah dirumuskan dalam spesifikasi perlu diikuti secara tertib. 

3) Penelaahan pernyataan 

Butir-butir pernyataan yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang 

harus melalui proses validasi, baik validasi teoritik maupun validasi empirik.  

Tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoritik, yaitu melalui 

pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa 

jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat untuk konstruk, seberapa jauh 

indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-

butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Selanjutnya 

jika semua butir pernyataan sudah valid secara teoritk atau konseptual maka 

dilakukan validasi empirik melaui uji coba. 

 

4) Uji coba 

Uji coba di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. Melalui uji 

coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel 

uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekivalen dengan karakteristik 

populasi penelitian. Jawaban atau respon dari sampel uji coba merupakan data 
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empiris yang akan dianalisis untuk menguji validitas empiris atau validitas 

kriteria yang dikembangkan. 

5) Analisis 

Berdasarkan data hasil uji coba selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui 

koefisien validitas butir dan reliabilitas instrumen. 

6) Revisi Instrumen 

Revisi instrumen dilakukan jika setelah melalui analisis terdapat butir-butir yang 

tidak valid atau memiliki reliabilitas yang rendah. Butir-butir yang sudah direvisi 

dirakit kembali dan dihitung kembali validitas dan reliabilitasnya. 

7) Perakitan instrumen menjadi Instrumen final 

Terkait langkah-langkah pengembangan instrumen di atas, terdapat dua hal yang 

harus diperhatikan dan dipenuhi untuk memperoleh instrumen yang berkualitas 

yaitu instrumen tersebut harus valid dan reliabel. Untuk itu, perlu pemahaman 

yang mendalam tentang validitas dan reliabilitas instrumen. 

 

2. Kompetensi 

a. Pengertian Kompetensi 

Sebagaimana lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor 

terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak 

bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi 

akademik konselor sebagaimana layanan ahli pada bidang lain seperti akuntansi, notariat 

dan layanan medik, kompetensi akademik konselor yang utuh diperoleh melalui 

Program S-1 Pendidikan Profesional Konselor Terintegrasi (Engels, D.W dan J.D. 

Dameron, (Eds.)1, 1990). 
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Ini berarti, untuk menjadi pengampu pelayanan di bidang bimbingan dan 

konseling, tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang 

berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang konselor 

profesional terdiri atas kemampuan: 

b. Mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani.  

Sosok kepribadian serta dunia konseli yang perlu didalami oleh konselor 

meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai Inteligensi 

yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik 

yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepan-kan kemampuan berpikir analitik, 

melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemam-puan intelektual 

manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel (Gardner, 1993)  

Selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan 

kemampuan berpikir praktikal di samping kemampuan berpikir analitik yang telah 

dikenal luas selama ini (Sternberg, 2003), motivasi dan keuletannya dalam belajar 

dan/atau bekerja (perseverance, Marzano, 1992) yang diharapkan akan menerus sebagai 

keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l. Sternberg, 

2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang 

memperhadapkan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang 

keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai 

permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya, dalam rangka memetakan lintasan 

perkembangan kepribadian (developmental trajectory) konseli dari keadaannya sekarang 

ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja 

di bidang profesi perbantuan atau pemfasilitasian (helping professions), dalam upayanya 

mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya itu, konselor selalu menggunakan 
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penyikapan yang empatik, mengormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan 

konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya. 

 

b. Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan 

dan konseling.  

Penguasaan khasanah teoretik dan prosedural serta teknologik dalam bimbingan 

dan konseling (Van Zandt, Z dan J. Hayslip, 2001) mencakup kemampuan : 

1) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana 

yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. 

2) Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling 

sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam penyeleng-garaan 

pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. 

3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang 

memandirikan. Untuk menyeleng-garakan pelayanan bimbingan dan 

konseling yang memandirikan (Gysbers, N. C. dan P. Henderson, 2006), 

seorang konselor harus mampu : 

a) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. 

b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bim-bingan dan konseling. 

c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling 

serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (mid-course 

adjustments) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses 

bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (mind 

competence). 
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4) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. 

Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam 

pelaksanaan layanan-nya, Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap 

peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan 

memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara 

siklikal (Cyclical Experiental Learning Model, Kolb, 1984) sebagai bagian dari 

keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta 

dampak kinerjanya dalam menyeleng-garakan pelayanan bimbingan dan konseling 

(reflective practitioner, lihat kembali Schone, 1983). Selain itu, upaya peningkatan diri 

itu juga dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melakukan Penelitian Tindakan 

(Action Research), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang 

tersedia di dunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara 

spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan 

mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut. 

Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui 

pendidikan akademik dengan menu kurikuler yang mencakup kajian tentang Pedagogi, 

Psikologi Perkembangan, Psikologi Belajar, Bimbingan dan Konseling serta beberapa 

bidang penunjang seperti Filsafat Pendidikan, Sosiologi, Antropologi budaya, Dinamika 

Kelompok, Budaya Organisasi Kelas dan Sekolah, di samping kajian tentang program 

pendidikan dalam sistem pendidikan formal, Strategi Bimbingan dan Konseling serta 

Strategi Pem-belajaran, Asesmen bakat dan minat konseli di samping asesmen proses 

dan hasil pembelajaran, Dinamika Kelompok, Pengelolaan Kelas dan sebagainya, 

dengan beban studi 144 – 160 SKS.•  
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Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan 

KonselingPenguasaan Kompetensi Akademik dalam bimbingan dan konseling 

sebagaimana digambarkan di atas dapat ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa 

tes pilihan (multiple choice) yang sangat efektif untuk melakukan survai kemampuan 

yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang 

berjumlah besar maupun melalui berbagai asesmen individual untuk mengases 

kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor sebagai 

perorangan. Demi tranparansi, sarana uji kompetensi akademik ini dapat dikembangkan 

secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan 

teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik 

menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, dianugerahi 

ijasah S-1 Bimbingan dan Konseling. Ijasah S-1 Bimbingan dan Konseling 

ini merupakan prasyarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor 

berupa Program Pengalaman Lapangan selama dua semester. 

 

2. Kompetensi Profesional Konselor 

Penguasaan kompetensi profesional konselor terbentuk melalui latihan dalam 

menerapkan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah 

dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang 

relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (rigorous), yang terentang mulai 

dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar 

penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (supervised practice) yang kemudian 

terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (self-managed practice) 
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sampai dengan latihan mandiri (self-initiated practice) dalam program pemagangan, 

kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong (Faiver, 

Eisengart, dan Colonna, 2004).  

Sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, 

maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam Program 

Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah 

pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam meng-gunakan rentetan panjang 

keputusan-keputusan kecil (minute if-then decisions atau tacit knowledge) yang 

dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya 

demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh 

karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana 

digambarkan di atas, mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat 

profesional dalam penyeleng-garaan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang 

berdampak menumbuhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman 

buat konseli (safe practitioner (lihat kembali, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga 

Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, 2003; Schone, 1983; Corey, 2001; 

Hogan-Garcia, 2003; Sternberg, 2003). 

 

Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor 

Penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat 

diverifikasi melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering 

mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang 

gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung (on-the-spot expert 

judgement) misalnya sarana asesmen yang menyerupai Alat Penilaian Kemampuan Guru 
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(APKG) yang merupakan high-inference assessment instrument, yang telah beredar di 

lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan 

sarana asesmen yang serupa di bidang bimbingan dan konseling. Juga perlu dicatat 

sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional 

konselor itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan 

sesaat (snapshot atau moment opname), melainkan harus melalui pengamatan berulang, 

karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional itu bukan hanya difokuskan 

kepada sisi tingkatan kemampuan (maximum behavior) melainkan, dan terlebih-lebih 

penting lagi, adalah kualitas keseharian (typical behavior) kinerja konselor. Ini berarti 

bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan 

rekam jejak (track record) dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan bimbingan 

dan konseling dalam kurun waktu tertentu. 

Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional calon konselor 

itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik dosen Bimbingan dan Konseling 

yang berasal dari LPTK lain, unsur Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 

(ABKIN) maupun konselor pamong yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang 

berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional konselor melalui Program 

Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Progam Pengalaman Lapangan 

sebagaimana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi Sertifikat Konselor dan berhak 

mencantumkan singkatan gelar profesi “Kons” di belakang namanya. 

Kompetensi konselor sebaya berbeda dengan kompetensi konselor profesional. 

Perbedaan tersebut adalah, konselor sebaya tidak mesyaratkan sertifikat dan kompetensi 

akademik. Kompetensi konselor memiliki persyaratan dalam aspek sikap, kepribadian 

dan ketrampilan dalam mengaplikasikan konseling sebaya sesuai dengan kode atik.  
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Aspek sikap tersebut meliputi: 

1.  Memiliki sikap, nilai, dan disposisi kepribadian yang mendukung 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. menampilkan kepribadian yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam 

menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, dan 

berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur 

2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas 

dan kebebasan untuk memilih. Mengaplikasikan pandangan positif dan 

dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, 

dan berpotensi, menghargai dan mengembangkan potensi positif konseli, peduli 

terhadap kemaslahatan konseli, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan hak asasinya, toleran terhadap permasalahan orang lain, bersikap 

demokratis. 

3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Menampilkan 

kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti jujur, sabar, ramah, dan konsisten), 

menampilkan emosi yang stabil, peka, bersikap empati, serta menghormati 

keragaman dan perubahan, menampilkan toleransi tinggi terhadap individu yang 

menghadapi stres dan frustasi. 

4. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Menampilkan tindakan yang cerdas, 

kreatif, inovatif, dan produktif, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri, 

berpenampilan menarik dan menyenangkan, berkomunikasi secara efektif 
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Aspek kepribadian yang harus dimiliki meliputi: 

Memahami secara mendalam konseli yang akan dilayani 

1. Memahami perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. 

Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia dan perkembangan fisik dan 

psikologis individu dalam upaya pendidikan pada umumnya dan dalam 

pelayanan konseling sebaya, mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, 

individulaitas dan perbedaan individu dalam pelayanan konseling sebaya 

2. Mengaplikasikan kaidah-kaidah pendidikan sebaya dalam upaya pelaksanaan 

konseling sebaya yang efektif. 

3. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental dalam upaya pelayanan 

konseling sebaya pesantren. 

 

3. Konselor Sebaya Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, mempunyai 

beberapa kearifan lokal. Begitu juga, Pondok Pesantren yang ada di Jawa Timur 

memiliki kearifan lokal yang dapat diserap dalam konseling. Mencari kearifan lokal 

dalam konseling sangat penting. Konseling selama ini didominasi teori-teori yang 

berasal dari Barat, tentu dalam aplikasi di lapangan kerap mengalami hambatan, sebab 

banyak yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat karena teori-teori tersebut 

merefleksikan nilai-nilai budaya barat yang didesain dan diaplikasikan dalam konteks 

masyarakat industrial Barat (McLeod, 2010: 273; Pedersen, 2002: viii; dan Kim, 

2010:6).  Dalam konteks ini, konseling indigenous lebih mengacu pada karakteristik 

unik masyarakat yang mengakui eksistensi manusia dan alam semesta. Konseling 

indigenous juga menunjukkan pemahaman mereka terhadap person, self, tujuan hidup, 
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dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan (Nager, 2000:28). Beberapa pakar konseling 

akhirnya memberikan tawaran agar konseling memberikan ruang kepada nilai-nilai 

budaya lokal. Misalnya, mereka menggagas konseling indigenous dan konseling 

multikultural. Dengan memiliki keterampilan konseling multikultural, sebenarnya juga 

mempunyai kemampuan konseling indigenous. 

Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan perspektif teori konseling 

indigenous. Konseling indigenous mempresentasikan sebuah pendekatan dengan 

konteks (keluarga, sosial, kultur, dan ekologis) isinya (makna, nilai, dan keyakinan) 

secara eksplisit dimasukkan ke dalam desain penelitian (Kim, 2010:4). Kim 

mengatakan, indigenous psychology merupakan kajian ilmiah tentang perilaku atau 

pikiran manusia yang alamiah yang tidak ditransportasikan dari wilayah lain dan 

dirancang untuk masyarakatnya. Dengan demikian, konseling indigenous tersebut 

menganjurkan untuk menelaah pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan yang 

dimiliki orang tentang dirinya sendiri dan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam konteks 

alamiahnya. Peran agama dalam konseling indigenous merupakan aspek yang paling 

penting (Wilkelman, 2009:213). Menurut Mubarok (2006), ciri konseling Islam terletak 

pada penggunaan getar iman (daya ruhaniyah) dalam mengatasi problem kejiwaan. 

Kajian kejiwaan manusia berada dalam lingkup ilmu akhlak dan tasawuf.  

Namun dalam mengkaji nilai-nilai pesantren, sebenarnya tidak cukup hanya 

dengan pendekatan tasawuf. Sebab dalam pembentukan tata nilai di pesantren hukum 

fiqh juga memegang peranan yang penting (Wahid, 2007: 26; Dhofier, 2011:3-4). 

Kalangan pesantren juga merujuk tingkah laku kesehariannya kepada ketentuan-

ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh dan teladan kaum sufi. Ibarat manusia, 

badan merupakan fiqh sedangkan ruh merupakan tasawuf.  
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Di samping itu, kalangan pesantren juga sangat kental dengan tradisi lokal. Hal 

ini menunjukkan, pesantren tidak pernah luput dari tradisi masyarakat setempat yang 

menjadi basis sosialnya. Sehingga pesantren lebih menampakkan ciri khas “Islam Jawa” 

atau “Islam Kultural” (Sutarto, 2005: 75; Mas’ud, 2004: 234). Dengan demikian, sumber 

nilai-nilai pesantren merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai keislaman (yang termuat 

dalam kitab-kitab fiqh dan tasawuf) dengan budaya lokal. Keeratan, keterbukaan dan 

perasaan senasib muncul di antara sesama remaja dapat menjadi peluang bagi upaya 

memfasilitasi perkembangan remaja. Di sisi lain beberapa karakteristik psikologis 

remaja, misalnya emosional, labil, juga merupakan tantangan bagi efektifitas layanan 

terhadap mereka. Pentingnya teman sebaya bagi remaja tampak dalam konformitas 

remaja terhadap kelompok sebayanya.  

Peer helper bukanlah konselor profesional atau ahli terapi. Mereka adalah para 

santri yang memberikan bantuan kepada siswa lain di bawah bimbingan konselor ahli. 

Dalam konseling sebaya, peran dan kehadiran konselor ahli tetap diperlukan. Saat 

remaja mendapatkan masalah, mereka lebih banyak sharing kepada teman sebayanya 

dari pada kepada guru atau orang tua. Hal ini disebabkan karena sesama remaja 

mengetahui secara persis lika-liku masalah itu dan lebih spontan dalam mengadakan 

kontak.  Peer helper terlatih yang direkrut dari komunitas santri yang memungkinkan 

terjadinya sejumlah kontak yang spontan dan informal. Kontak-kontak yang demikian 

memiliki multiplying impact pada berbagai aspek dari santri lain, bahkan dapat menjadi 

perantara  atau penghubung antara konselor professional dengan para santri (Mahpur, 

2008:127). Sesuai dengan kemampuannya, peer helper diharapkan mampu menjadi 

sahabat yang baik. Harus mampu menjadi pendengar aktif bagi teman sebayanya yang 

membutuhkan perhatian. Selain itu, dia juga mampu menangkap ungkapan pikiran dan 
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emosi di balik ekspresi verbal  maupun non verbal, berempatik tulus, dan bila 

memungkinkan mampu memecahkan masalah sederhana tersebut. 

Peer helper adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk membantu 

permasalahan yang dihadapi teman-temannya (dalam kelompok rentang usia yang 

sebaya). Santri sebagai peer helper adalah mereka yang menjalankan proses tatap muka 

dan membantu teman-temannya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan reproduksinya. Proses konseling yang terjadi berdasarkan hubungan saling 

percaya, komunikasi yang terbuka, dan pemberdayaan klien agar mampu mengambil 

keputusannya sendiri. 

Pengembangan peer helper di pesantren dalam konsep ini menggabungkan 

pendekatan konseling indigenous yang mengkompilasikan komponen budaya pesantren 

dengan wacana teori-teori konseling yang sudah mapan. Piranti budaya pesantren terdiri 

dari berbagai khazanah yang unik dan bercorak lokal. Budaya pesantren berkembang 

dan menyatu dalam satu tradisi yang bergerak melingkari sistem relasional dan jejaring 

makna. Ia diwariskan melalui berbagai pemodelan, simbolisasi, penghayatan, organisasi, 

transformasi diri untuk merangkai proses perkembangan psikologis santri. Di sini nilai-

nilai budaya ditransmisikan melalui pengajaran, ritus-ritus, pengalaman keagamaan, 

pembiasaan, pemodelan (itba’), diskusi, refleksi, perlombaan, mujahadah, 

konsistensi,pengabdian (abdi dalem), sebuah karakteristik yang mengakar pada sebuah 

historis pesantren. Karakteristik budaya pesantren ini menjadi lokus dan modus 

lingkungan sosial yang kondusif bagi transformasi dan modifikasi konseling (Mahpur, 

2008:133). 

Hubungan relasional di pesantren dapat dijalin secara sinergis melalui spektrum 

kyai, gus (kyai muda), ustadz, badal (asisten), murabbi (pembimbing) untuk 
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pengembangan bakat santri, dan satuan kelompok kecil dalam bentuk organisasi sebaya. 

(A’la, Anisah, Aziz, & Muhaimin, 2007:56). Komponen ini saling berinteraksi dan 

bertugas secara sinergi sesuai dengan tumbuh mengiringi sejarah pesantren. Jalinan 

relasi sosial merupakan cerminan karakteristik historis yang terhayati melalui budaya 

pesantren, ia juga membentuk kekuatan transformasi akulturasi budaya sebagai 

representasi antara kekuatan dari luar dan kekuatan dari dalam baik langsung berdampak 

pada diri santri atau sistem budaya yang membentuk watak lokal. 

Melalui pendekatan ini, maka pesantren memiliki peluang untuk melakukan 

pembenahan dan pengembangan konseling sebaya berbasis pesantren dengan melihat 

seperangkat nilai (ruh ma’had), cita-cita (himmah), tuntutan perkembangan masyarakat, 

dan kemampuan serta daya dukung pesantren secara nyata (caring capacity and support 

system) (Chirzin, 2007: 77). 

Seorang santri putri yang menjadi peer helper memiliki syarat-syarat tertentu. 

Diantaranya : (1) memiliki sikap empati, menghormati, dan menghargai klien; (2) jujur 

dan terpercaya (mampu memegang rahasia klien); (3) memiliki pengalaman sebagai 

pendidik sebaya; (4) memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; (5) mampu 

berkomunikasi dengan baik dan menjadi pendengar efektif; (6) mempunyai minat yang 

sungguh-sungguh untuk membantu klien; (7) mampu membina suasana aman dan 

nyaman; (8) mampu menggali informasi, perasaan, dan pikiran klien; (9) 

memperhatikan aspek verbal dan non verbal. 

Peer helper dalam menjalankan tugasnya harus memegang etika (kode etik) 

sebagai berikut : (1) menerima konsultasi dan layanan konseling; (2) menerima apa 

adanya; (3) tidak diskriminatif; (4) membina relasi; (5) memberi jaminan kerahasiaan; 

(6) mendukung klien agar mampu memutuskan secara mandiri. Adapun seorang klien 
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memiliki hak sebagai berikut : (1) menerima layanan konseling secara optimal; (2) 

menerima dukungan agar mampu memutuskan secara mandiri; (3) merasa nyaman dan 

terjamin rahasianya. 

Implementasi pelaksanaan peer helping berbasis pesantren dilaksanakan mulai 

dari perencanaan, leksanaan dan evaluasi. Secara rinci penerapan tersebut dijabarkan 

dalam point berikut ini: 

1)  Perencanaan Desain Program Peer Helper 

Pengembangan program peer helper dilakukan dengan melibatkan berbagai 

pihak terutama kiai, dan dukungan para ustadz/ustadzah. Perencanaan meliputi: 

pemilihan santri yang akan menjadi kadidat peer helper dan pelatihan bagi peer helper, 

bentuk pelatihan, personil yang akan melatih dan kriterianya, lama pelatihan akan 

dilakukan, pihak-pihak yang dimintai dukungan untuk pelatihan, keterampilan dasar 

konseling yang akan dilatihkan bagi peer helper, pemahaman tentang pendekatan 

konseling yang dijadikan kerangka pikir teoritik dan praktis dalam latihan konseling 

serta evaluasi pelatihan. 

2) Pelaksanaan Pelatihan Peer Helper 

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu pendekatan, misalnya 

terapi realitas dijadikan acuan dalam memahami hakekat peer helper sebagai manusia, 

dan bagaimana masalah terjadi pada diri konseli, bagaimana mengarahkan konseli pada 

perubahan perilaku, bagaimana hubungan harus terjalin antara peer helper dengan 

konseli, prosedur dan teknik-teknik komunikasi, dan bagaimana menilai kemajuan 

konseli dalam proses pemberian bantuan. Pelatihan peer helper dilakukan berupa latihan 

pemberian bantuan baik secara individual maupun  kelompok. 
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3) Pengawasan (supervise) 

Bekerjanya peer helper dalam melayani konseli baik secara individual ataupun 

kelompok perlu pengawasan konselor professional; a) Membahas dan menindaklanjuti 

berbagai kesulitan yang dialami peer helper; b) Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja 

peer helper ; dan c) Mengkaji dampak program peer helping   

Konseling teman sebaya secara kuat menempatkan keterampilan-keterampilan 

komunikasi untuk memfasilitasi eksplorasi diri dan pembuatan keputusan. “Konselor” 

sebaya bukanlah konselor profesional atau ahli terapi. “Konselor” sebaya adalah para 

santri yang memberikan bantuan kepada santri lain di bawah bimbingan konselor ahli. 

Pengembangan konseling teman sebaya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini. 

 

3. Pemilihan Calon Peer helper 

  Meskipun berbagai keterampilan yang terkait dengan pemberian bantuan yang 

efektif dapat dipelajari oleh orang awam sekalipun, namun demikian aspek-aspek 

personal dari pemberi bantuan sangat menentukan keberhasilan proses pemberian 

bantuan. Oleh sebab itu, pemilihan calon peer helper merupakan langkah yang harus 

dilakukan. Ketepatan pemilihan calon peer helper akan mempengaruhi efektivitas proses 

konseling sebaya/peer helper. Pemilihan calon peer helper perlu didasarkan pada 

karakteristik hangat, memiliki minat dibidang pemberian bantuan, dapat diterima orang 

lain, toleran terhadap perbedaan sistem nilai, dan energik. Kualitas humanistik tersebut 

penting bagi calon prnolong sebaya sebagai dasar untuk menguasai keterampilan-

keterampilan yang akan dipelajari dalam pelatihan. Selain kriteria tersebut, karakteristik 

lain seperti, bersedia secara sukarela membantu orang lain, memiliki emosi yang stabil, 

dan memiliki prestasi belajar yang cukup baik atau minimal rerata, serta mampu 
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menjaga rahasia, merupakan kriteria lain yang perlu dijadikan dasar pemilihan calon 

peer helper.  

Pemilihan calon peer helper, dapat dilakukan dengan membagikan formulir 

kepada seluruh santri. Akan sangat membantu jika para calon penolong  sebaya dapat 

mengidentifikasi diri mereka sendiri melalui permohonan untuk menjadi ″sukarelawan″ 

(volunteers) yang tertarik dalam konseling. Untuk membantu para sukarelawan tertarik 

terhadap konseling sebaya, beberapa pertanyaan dapat diajukan kepada calon 

sukarelawan peer helper adalah sebagai berikut: (1) ″Pernahkah anda mencoba 

membantu teman tetapi tidak tahu apa yang harus anda lakukan”, (2) ″Tahukah anda 

akan hal-hal seperti, kecemasan, keprihatinan, dan frustrasi”. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat membantu santri mengingat bahwa dalam pergaulan sehari-hari mereka 

sering dihadapkan pada tuntutan ingin membantu orang lain tetapi tidak tahu bagaimana 

melakukannya. Pada diri santri yang tertarik, akan tumbuh rasa sukarela untuk 

membantu orang lain, dan tumbuh rasa butuh untuk mengikuti pelatihan. Kriteria 

hangat, memiliki emosi yang stabil, energik, dan memiliki prestasi belajar yang cukup 

baik, dan dapat menjaga rahasia, dapat diketahui dari hasil pengamatan pembimbing, 

hasil psiko test, dan dokumen-dokumen lain yang tersedia. Teknik-teknik sosiometri 

juga dapat dijadikan cara pemilihan sukarelawan yang akan dilatih sebagai peer helper. 

 

4. Pelatihan Calon Peer Helper  

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai peer helper, perlu dilakukan 

serangkaian pelatihan kepada seluruh relawan yang ingin menjadi peer helper agar bisa 

melaksanakan peer helpeing dengan efektif. Santri yang terpilih sebagai sukarelawan 

akan dikumpulkan dan dilakukan pertemuan untuk diberikan penjelasan tentang 
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perannya sebagai peer helper. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang pelatihan 

yang akan dilakukan, dan ditanyakan kembali siapa yang tertarik untuk terus mengikuti 

pelatihan. Para Ustadz/ah, Murabbi/ah dan santri yang lain perlu diberi informasi 

tentang program pelatihan tersebut sehingga mereka dapat memberikan dorongan 

kepada peserta pelatihan. Tujuan utama pelatihan peer helper adalah untuk 

meningkatkan jumlah anak yang memiliki dan mampu menggunakan keterampilan-

keterampilan pemberian bantuan. Pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan 

personal guna menggantikan fungsi dan peran konselor. Calon prnolong sebaya dilatih 

untuk mampu mendengarkan dengan baik (tanpa menilai) sehingga mampu mendorong 

orang lain untuk mengekpresikan dan mengeksplorasi pikiran-pikiran dan perhatian 

mereka, kegelisahan, kecemasan, dan perasaan frustrasi mereka. Dengan berbicara 

kepada orang lain yang mampu menjadi pendengar yang baik, eksplorasi seringkali 

dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri 

sendiri (self-destructive). (Carr, 1981 : 14). Senada dengan Carr, Cowie dan Wallace 

(2000:10) menyatakan bahwa calon prnolong sebaya perlu memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi, memiliki keterampilan dasar mendengarkan secara aktif, mampu 

menunjukkan empati kepada teman yang mengalami kesulitan-kesulitan sosial atau 

emosional, serta memiliki keinginan untuk memberikan dukungan kepada teman lain.  

Untuk dapat menguasai berbagai kemampuan yang dipersyaratkan sebagai peer 

helper, materi pelatihan perlu didesain secara baik. Menurut Tindall dan Gray (1985:88), 

materi pelatihan konseling sebaya meliputi delapan keterampilan komunikasi dasar. 

Kedelapan materi itu digambarkan dalam sebuah piramida sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Desain Program Delapan Keterampilan Dasar dalam Konseling Teman 

Sebaya (Tindall & Gray, 1985: 88) 

 

Desain Program Delapan Keterampilan Dasar dalam Konseling Sebaya (Tindall 

& Gray, 1985:88) tersebut dikemas dalam modul-modul yang disajikan secara berurutan 

dimulai dengan attending, empathizing, sampai dengan problem solving. Modul 

pelatihan disajikan terpisah dari pedoman ini dan sekaligus menjadi alat bantu pelatihan. 

Keterampilan baru, dikenalkan kepada peserta pelatihan setelah mereka mempraktikkan 

dan menguasai keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya. Sebelum masuk pada 

delapan keterampilan komunikasi dasar, kepada peserta dikenalkan terlebih dahulu apa 

itu konseling sebaya/peer helping beserta program-program pelatihan yang akan 

dilaksanakan. 

Materi-materi tersebut dikemas dalam modul-modul yang disajikan secara 

berurutan dimulai dengan attending, empathizing, sampai dengan problem solving. 

Modul pelatihan disajikan terpisah dari pedoman ini dan sekaligus menjadi alat bantu 

pelatihan. Keterampilan baru, dikenalkan kepada peserta pelatihan setelah mereka 

mempraktikkan dan menguasai keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya. Sebelum 

masuk pada delapan keterampilan komunikasi dasar, kepada peserta dikenalkan terlebih 

Attending

Empathizing

Summarizing

Questioning

Genuineness

Assertiveness

Confrontation

Problem Solving
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dahulu tentang konseling teman sebaya beserta program-program pelatihan yang akan 

dilakukan. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di depan, maka kerangka 

teoretik dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 2.2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teoritik Penelitian 
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B. ROADMAP  PENELITIAN 

Berkenaan dengan penelitian tentang problematika impelementasi peer helping 

pesantren dan bagaimana solusinya, berikut ini dipaparkan beberapa hasil penelitian 

terkait yang telah dilakukan peneliti yang menjadi road map atau peta jalan penelitian 

untuk menghasilkan model konseling sebaya multikutural di Pesantren yang efektif 

untuk mengatasi permasalahan Santri dalam mengikuti pembelajaran di Pesantren. 

Adapun deskripsi road map penelitian sebagai berikut: 

(1) Ruth H. Frisz (artikel journal of adolescent, 1999, 22 515-526) penelitian 

tentang multikultural peer counseling: counseling the multikultural student. The result 

that peer advisors can serve as an important adjunct to core services and can serve as 

an affective means to humanize and increase utilization of all the services available to 

multikultural students. 

(2)  Yuliati Hotifah (Skripsi, 2002) melakukan penelitian tentang pengaruh dzikir 

terhadap kontrol diri manula di pondok Thoriqot Qodiriyah Naqsyabandiyah Kencong 

Pare Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dzikir memberikan pengaruh positif 

dan dapat meningkatkan kontrol diri manula. 

(3)  Linwood J. Lewis (artikel Journal of  Genetic Counseling, Vol.11, No. 3, June 

2002) membahas tentang Models of Genetic Counseling and Their Effects on 

Multikultural Genetic Counseling. This theoretical paper examines challenges to 

multikultural genetic counseling, counseling between culturally different clients and 

counselor, in the context of Kessler’s typology of models of genetic counseling. 

(4)   Yuliati Hotifah (Tesis PPS UM 2007) melakukan penelitian tentang 

pengembangan inventori worldview bagi siswa SMA dan SMK se kota Malang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa inventori worldview bermanfaat untuk mengetahui tata 

pandang konselor dan konseli dalam konteks multikultural, sehingga dapat 
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meminimalisir konflik diantara keduanya dan menghambat terjadinya terminasi dini 

(berakhirnya konseling sebelum waktunya). 

(5) Yuliati Hotifah (Penelitian survey, 2009) melakukan penelitian Kondisi 

Psikologis Anak Jalanan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu 

dari latar budaya tertentu (anak jalanan) memiliki cara pandang yang negatif terhadap 

dirinya dan akan membentuk self konsep yang akan termanifestasi ke dalam sikap dan 

perilakunya. 

(6)  Ulfah Muhayani, Yuliati Hotifah dan Ilfi Nurdiana (penelitian kerjasama 

Australian National University dengan International Women’s Development Agency, 

2009, 2010 dan 2011 multi years) melakukan penelitian tentang assesing development: 

designing better  indices for poverty and gender equity, an international research in 

collaboration to develop gender-sensitive measure of poverty that reflects the views of 

poor men and women. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan persepsi kemiskinan 

dan kesetaraan dari budaya masyarakat Urban, Rural dan Marginal. Pada tahun terakhir 

diperoleh instrumen yang tervalidasi dengan uji coba diberbagai site. 

(7)  Yuliati Hotifah mengkaji tentang kesehatan mental santri dan terapinya 

menurut Islam. Jurnal Egalita; Jurnal kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol V Nomer 1 

Tahun 2010. 

(8)  Umi Sumbulah, Agus Purnomo dan Yuliati Hotifah (Penelitian Kompetitif 

2011 Kementerian Agama), kolaborasi dengan UIN Maliki Malang, melakukan 

penelitian tentang studi konstruksi sosial makna konversi agama bagi Pelaku dan Elite 

Agama-Agama di Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konversi 

agama, justru menjadi salah satu otensi destruktif bagi penciptaan kerukunan umat 
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beragama, juga bisa dimaknai sebagai salah satu pengaruh positif hubungan antaragama 

dalam konteks pluralitas. 

(9)  Yuliati Hotifah (Penelitian mandiri dengan dana DIPA UM, 2012) 

melakukan penelitian tentang penerapan Jendela Johari untuk Keterbukaan Diri 

Mahasiswa Baru Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UM. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterbukaan diri mahasiswa sangat dipengaruhi oleh cara pandang, 

nilai-nilai dan budaya yang melatar belakanginya. 

(10)  Yuliati Hotifah dan Arbin Janu S. (Hibah Penelitian Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi-Pekerti dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2013 dan 2014 multi years) melakukan penelitian tentang pengembangan 

model penolong sebaya berbasis kearifan lokal pesantren di Jawa Timur. Penelitian ini 

menghasilkan beberapa temuan, yaitu (1) karakteristik permasalahan santri, baik internal 

maupun eksternal, (2) model konseptual peer helper berbasis kearifan lokal (local 

wisdom) pondok pesantren yang diprediksi mampu menyelesaikan permasalahan santri 

yang dialami selama mengikuti pembelajaran. Model ini berisi tentang karakteristik unik 

lingkungan pesantren (nilai lokal pesantren, karakteristik kelembagaan pesantren, 

karakteristik konten dan proses pembelajaran pesantren, karakteristik output dan 

outcome lulusan pesantren) (3) prinsip-prinsip peer helper berbasis kearifan lokal 

pesantren. 

(11) Yuliati Hotifah dan Arafah Husna (Hibah Penelitian Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi-Pekerti, kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim  Malang tahun 2015) melakukan penelitian tentang penguatan kapasitas peer 

helper berbasis kearifan lokal pesantren. Penelitian ini menghasilkan keutuhan sebuah 

model yang telah dikembangkan sebelumnya dan menghasilkan model peer helping 
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berbasis kearifan lokal yang dilengkapi dengan model pendidikan berkelanjutan bagi 

peer helper untuk meningkatkan efektifitas peer helping berbasis kearifan lokal 

pesantren. 

(12) Yuliati Hotifah, Irene Maya Simon dan Hardika (Penelitian Dana BLU 

Fakultas Ilmu Pendidikan UM tahun 2015) melakukan penelitian tentang persepsi santri 

terhadap peer helper berbasis kearifan lokal pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa respon santri terhadap keberadaan konselor sebaya pesantren cukup baik. Secara 

rinci respon tersebut meliputi 3 aspek yaitu persepsi terhadap sikap dan ketrampilan 

konselor sebaya pesantren, persepsi terhadap layanan konseling sebaya pesantren dan 

persepsi santri terhadap dukungan sistem pesantren.  
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

 

 Pengembangan instrumen pengukuran kompetensi konselor sebaya ini 

menggunakan model pengembangan Azwar:2013. Model ini didasarkan pada standar 

pengembangan tes preastasi belajar yang terdiri dari 8 langkah pengembangan yaitu: (1) 

menyusun spesifikasi tes, (2) menulis soal tes, (3) Menelaah soal tes, (4) melakukan uji 

coba tes, (5) menganalisis butir soal, (6) memperbaiki tes, (7) merakit tes, dan (8) 

validasi skala. 

Model pengembangan tersebut dipilih dengan beberapa alasan, sebagai berikut: 

(1) model ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi alat ukur tes 

prestasi (kompetensi konselor sebaya pesantren), (2) model tersebut juga dapat 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pengembangan inventori yang dikembangkan, dan 

(3) model ini memberikan keleluasan kepada pengembang untuk membuat langkah-

langkah tanpa menghilangkan makna isi sesuai dengan sasaran pengembangan. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

 Prosedur pengembangan  inventori worldview ini dilakukan beberapa tahap 

berikut ini: 

1. Mennyusun spesifikasi tes. Pada langkah ini berisi tentang uraian yang 

menunjukkan keseluruhan karakteritik yang harus dimiliki suatu tes. Spesifikasi 

tes akan mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal 
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akan menhasilkan tingkat kesulitan yang relative sama. Penyusunan spesifikasi 

tes mencakup kegiatan berikut ini: 

Menentukan tujuan tes 

Tujuan tes dalam penelitian ini adalah untuk  diagnostik, yaitu mengukur level 

kompetensi konselor sebaya bagi santri.  

Menyusun kisi-kisi 

Kisi-kisi merupakan table yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. 

Terdapat empat langkah dalam mengembangkan kisis tes yaitu: menulis tujuan 

umum, membuat daftar pokko bahasan dan sub pokok bahasan yang akan 

diujikan, membuat indicator menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan. 

Menentukan bentuk tes 

Bentuk tes yang digunakan dalam instrument kompetensi konselor sebaya 

pesantren ini adalah bentuk pilihan ganda. 

Menentukan panjang tes 

Penentuan panjang tes berdasarkan pada cakupan materi tes dan kapasitas 

peserta tes.  

2. Menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indicator 

menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi 

yang telah dibuat. Setiap pertanyaan perlu disusun dengan baik sehingga jelas 

hal yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya 

3. Menelaah soal tes 

Pada tahapan ini pengembang melakukan review soal untuk memperbaiki soal-

soal yang masih terdapat kelemahan, kalimat ambigu, kalimat terlalu panjang 
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perntanyaan yang tidak mengukur aspek yang diukur dengan mengacu pada kisi-

kisi soal. 

4. Melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal 

yang telah disusun. Data yang diperoleh adalah data empiric, terkait dengan 

reliabilitas, vaiditas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektifitan pengecoh, dan 

daya beda. 

5. Menganilis butir soal.  Analisis butir soal yang dimaksud adalah mengukur 

tingkat kesukaran butir soal, daya beda dan juga efektifitas pengecoh. 

6. Memperbaiki tes.  

Ltahapan keenam ini adalam memperbaiki bagian soal yang belum sesuai 

dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Beberapa butir soal 

mungkin sudah ada yang baik, butir soal yang kurang baik diperbaiki kembali, 

sedangkan butir yang lain dapat dibuang jika tidak memenuhi standar kualitas 

yang diharapkan.  

7. Melaksanakan Tes 

Selanjutnya tes yang disusun diberikan kepada testee. Pelaksanaan tes 

memerlukan pemantauan atau pengawasan agar tes tersebut benar-benar 

dikerjakan oleh testee dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah 

digariskan. 

8. Menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif berupa skor. Sekor 

kemudian ditafsirkan menjadi nilai rendah, menengah dan tinggi. Tinggi 

rendahnya nilai dikaitkan dengan acuan penilaian. Ada dua macam norma acuan 

penilaian yang sering digunakan dalam psikologi dan pendidikan, yaitu norma 

dan kriteria. 
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C. Rancangan Uji Coba Instrumen 

Rancangan uji  lapangan terdiri dari 2 tahapan yaitu: uji permulaan dan uji 

lapangan utama. 

 

1.  Uji permulaan 

Uji permulaan terdiri dari 2 orang ahli, yaitu: (1) ahli dalam bidang psikologi dan 

bimbingan konseling khususnya yang berkaitan dengan kompetensi konselor sebaya 

pesantren, (2) ahli instrumentasi. Kedua ahli tersebut berasal dari latar belakang 

pendidikan doktor di bidang psikologi atau bimbingan konseling.  

 Kedua ahli tersebut menilai konstruk instrumen kompetensi konselor sebaya 

pesantren dari aspek bahasa, relevansi, penulisan dan isi tentang kesesuaian antara 

penjabaran variabel sub-variabel dengan indikator, kesesuaian antara indikator dengan 

deskriptor, deskriptor dengan pernyataan. Penilaian ini dengan menggunakan alat 

pengumpul data berupa angket.  

2.  Uji Coba kelompok kecil 

 Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk mengukur tingkat validitas dan 

reliabilitas inventori sebelum digunakan pada lapangan utama. Subyek kelompok kecil 

terdiri dari 50 santri yang diperkirakan memiliki karakteristik hampir sama dengan 

populasi subyek lapangan utama.  

3.  Uji lapangan Utama 

 Subyek uji lapangan utama terdiri dari santri Salafiyah dan Santri tahfidzul quran 

Hidayatul Mubtadi-ien Kanigoro Blitar. Uji lapangan ini dilakukan dengan  dua tujuan, 

yang pertama, yaitu untuk menguji keterbacaan mengenai bahasa dan isi dari instrumen 

kompetensi konselor sebaya pesantren, kedua, mengumpulkan data kuantitatif untuk 

menguji bobot skala, menghitung validitas dan reliabilitas. 
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Untuk rancangan uji lapangan utama dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2. Rancangan uji lapangan 

 

Draft I 

Uji ahli/penilaian ahli: 

Subyek: 2 orang ahli 

Instrumen: Angket Penilaian IKKS 

Tujuan: untuk menilai kesesuaian 

antara indikator dg sub variabel, 

deskriptor dengan indikator, dan 

pernyataan dengan deskriptor 

Uji Coba Instrumen: 

Subyek: 50 orang Santri  

Instrumen: angket penilaian keterbacaan IKKS 

Tujuan: menilai keterbacaan pernyataan 

inventori, pemahaman thd bahasa yg, 

digunakan dlm pernyataan inventori, 

pemahaman thd kata-kata pada pernyataan 

inventori, pemahaman maksud pernyataan, 

dan pemahaman thd alternatif jawaban. 

Uji lapangan utama 

Subyek: Santri Salaf dan moderen 
PesantreHidayatul Mubtaidi-ien 
Instrumen: IKKS 
Tujuan: menguji  validitas, uji 
reliabilitas. 

Instrumen yang sudah 

tervalidasi 

Revisi Produk 

Draft II 

Revisi Produk 

Draft II 

Revisi Produk 

Penentuan 

Norma 
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D. Operasionalisasi Konsep dan Matriks Penjabaran Variabel 

1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, sikap, kepribadian dan 

keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh 

konselor sebaya dalam melaksanakan konseling sebaya pesantren.  

2. Aspek pengetahuan tersebut meliputi pemahaman terkait dengan pelaksanaan 

konseling sebaya, nilai-nilai pesantren dan kode etik pelaksanaan konseling 

sebaya pesantren 

3. Aspek sikap meliputi, memiliki sikap, nilai, dan menampilkan tindakan yang 

cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri, 

berpenampilan menarik dan menyenangkan, berkomunikasi secara efektif 

5. Aspek kepribadian yang mendukung meliputi, beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan untuk memilih, menunjukkan integritas dan 

stabilitas kepribadian yang kuat. 

6. Aspek Ketrampilan meliputi, menampilkan kinerja berkualitas tinggi, memahami 

secara mendalam konseli yang akan dilayani, memahami perkembangan 

fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, mengaplikasikan kaidah-kaidah 

pendidikan sebaya dalam upaya pelaksanaan konseling sebaya yang efektif, 

mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental dalam upaya pelayanan 

konseling sebaya pesantren. 

E. Subyek 

1.  Subyek lapangan utama 

 Subyek uji lapangan utama terdiri dari santri pondok pesantren Hidayatul 

Mubtadi-ien Kanigoro Blitar. Penentuan subyek pada kelas 1 dan 2 terutama didasarkan 
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pada pertimbangan kelas tiga sedang dalam persiapan menghadapi ujian akhir. Alasan 

peneliti mengambil lokasi penelitian di sekolah tersebut karena dari segi perkembangan 

yang dimiliki siswa, budaya, kemampuan yang dimiliki serta usia adalah relatif sama.  

 

2. Prosedur dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel dalam  penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Multistage 

Random Sampling (pengambilan sampel bertahap). Tahap pengambilan sampel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Tahap pertama 

Pengambilan sampel dalam tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode Cluster 

Sampling. Pada tahap ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik pesantren. Pada 

masing-masing karakteritik pesantren diambil satu atau dua pesantren terpilih yang akan 

dijadikan sampel penelitian.  

 

Tahap kedua 

 Setelah terpilih jumlah santri dari masing-masing karakteristik, selanjutnya 

ditentukan jumlah subyek penelitian. Dalam penentuan jumlah subyek penelitian 

dihitung berdasarkan persentasi dari seluruh jumlah santri kelas 1 dan kelas 2. Vockel 

dalam Azwar (1999) mengatakan, untuk pengambilan sampel dalam penelitian  antara 5-

20 % dari populasi yang ada. Berdasarkan pendapat ini peneliti menetapkan 10% dari 

jumlah populasi. Angka ini dianggap cukup representatif mewakili jumlah seluruh santri 

kelas 1 dan 2 dari masing-masing pesantren. Penentuan subyek penelitian didasarkan 

pertimbangan kelas tiga sedang dalam  persiapan ujian akhir.  



51 
 

 

F. Jenis Data 

 Data hasil uji permulaan dan uji lapangan utama dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu berupa data kualitatif dan data kuantitatif. 

1.  Data kualitatif 

Data kualitatif berupa tanggapan dan saran dari 2 orang ahli yaitu 1 ahli 

pengukuran (psikometri) dan 1 ahli bimbingan konseling yang memahami tentang teori 

instrumen dan kompetensi konselor sebaya. Data kualitatif yang diperoleh digunakan  

untuk perbaikan butir pinstrumen. Tanggapan dan saran tersebut berkaitan dengan 

apakah ada kesesuaian antara sub variabel dengan indikator, antara indikator dengan 

deskriptor, antara deskriptor dengan item instrumen sesuai dengan konstruk kompetensi 

konselor sebaya. Di samping, data yang diperoleh dari uji pengguna kelompok kecil, 

berupa masukan, tanggapan dan saran-saran dari santri untuk keterbacaan mengenai isi 

dan bahasa dari inventori.  

2.  Data Kuantitatif. 

 Data kuantitatif diperoleh berupa angka-angka dari hasil uji statistik untuk  

penetapan bobot nilai skala, perhitungan koefisien reliabilitas, perhitungan koefisien 

validitas dan analisis faktor. 

 

G. Instrumen Pengumpul Data 

 Instrumen yang digunakan dalam pengembangan instrumen ini adalah: angket 

penilaian instrumen kompetensi konselor sebaya pesantren (IKKS). Penilaian IKKS  ini 

digunakan untuk memperoleh masukan dan saran dari ahli tentang kesesuaian sub 

variabel dengan indikator, antara indikator dengan deskriptor, antar deskriptor dengan 
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pernyataan. Sedangkan angket digunakan untuk memperoleh masukan dari siswa 

tentang pemahaman siswa terhadap petunjuk pernyataan, pemahaman terhadap kata dan 

bahasa yang digunakan dalam pernyataan, pemahaman terhadap kalimat dan alternatif 

jawaban IKKS.  

 

H. Teknik Analisis Data 

 Ada dua teknik analisa data yang digunakan dalam pengembangan IKKS yaitu 

data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data kualitatif 

Hasil analisis deskriptif digunakan sebagai acuan untuk revisi butir. Analisa tersebut 

mendeskripsikan apakah ada kesesuaian antara sub variabel dengan indikator, antara 

indikator dengan deskriptor, antara deskriptor dengan pernyataan yang sesuai 

dengan konstruk kompetensi konselor sebaya pesantren. Di samping itu peneliti juga 

menerima masukan, tanggapan dan saran-saran dari siswa tentang keterbacaan 

mengenai isi dan bahasa dari IKKS. Untuk melihat ketepatan redaksi dan bahasa 

yang cocok untuk responden Santri. Keterbacaan instrumen ini digali dengan 

menggunakan angket.  

2. Data kuantitatif . 

Data kuantitatif diperoleh dari subyek lapangan utama dengan instrument yang 

sudah direvisi. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik 

untuk mengukur tingkat kesukaran item dan daya beda item 

Daya Beda item 

Salah satu tujuan analisis kuantitatif soal adalah untuk menentukan dapat 

tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan 
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perbedaan yang ada dalam kelompok itu.  Indeks yang digunakan dalam membedakan 

peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah 

adalah indeks daya pembeda.  Indeks ini menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal 

dengan fungsi tes secara keseluruhan. Dengan demikian validitas soal ini sama dengan 

daya pembeda soal yaitu daya yang membedakan antara peserta tes yang berkemampuan 

tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. 

Tingkat kesukaran berpengaruh langsung pada daya pembeda soal. Jika setiap 

orang memilih benar jawaban (P=1), atau jika setiap orang memiliki benar jawaban (P = 

0) maka soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta tes. Oleh 

karena itu soal yang baik adalah soal yang memiliki daya pembeda antara peserta tes 

kelompok atas dan kelompok rendah. Kelompok rendah memiliki tingkat kemampuan 

0.05 dan akan diperoleh daya pembeda kelompok atas maksimal 1.00. 

Taraf Kesukaran Tes 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas yang baik, disamping 

memenuhi validitas dan reliabilitas adalah daya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal 

tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk 

mudah sedang dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan santri dalam menjawabnya, bukan dilihat dari segi guru 

dalam melakukan analisis pembuat soal.  

 Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal 

ketegori mudah sedang dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan, 

yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. Dan kedua proporsi julah soal 

untuk ketiga kategori sedang sebagian lagi termasuk kategori mudah dan sukar dengan 

proporsi seimbang. Perbandingan antara soal mudah sedang sukar bias dibuat 3-4-3. 
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Artinya, 30% soal kategori mudah 40% soal kategori sedang dan 30% lagi soal kategori 

sukar. 

 Disamping  itu oleh karena suatu tes dimaksudkan untuk memisahkan antara 

murid-murid yang betul-betul mempelajari suatu pelajaran dengan murid-murid yang 

tidak mempelajari pelajaran itu, maka tes atau item yang baik adalah tes atau item yang 

betul-betul dapay memisahkan kedua golongan murid. Jadi setiap item disamping harus 

mempunyai derajat kesukaran tertentu, juga harus mampu membedakan antara murid 

yang pandai dengan murid yang kurang pandai. Setelah judgement dilakukan oleh tester 

kemudian soal tersebut diuji cobakan dan dianalisis apakah judgment tersebut sesuai 

atau tidak. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

     I = B/N 

Keterangan: 

I   = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B  =  Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N =  Banyaknya yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

 Kreteria yang digunakan makin kecil indeks yang diperoleh makin sulit soal 

tersebut. Sebaliknya makin besar indeks yang diperoleh makin mudah soal tersebut. 

Adapun indeks kesukaran diklasifikasikan dalam table 3.1. 
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Tabel 3.1. Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Kreteria Kategori 

Soal dengan P 0 – 0,30 Sukar 

Soal dengan P 0,31 – 0,70 Sedang 

Soal dengan P 0,71 – 1,00 Mudah 

 

3. Penetapan norma. 

Norma adalah suatu kreteria atau ukuran yang menggambarkan kinerja suatu 

kelompok dari sampel yang diukur (Anastasi & Urbina, 1997). Tipe norma dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam sesuai dengan kebutuhan yaitu: 

a. Norma nasional 

Norma yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam 

menginterpretasikan skor-skor tes atau inventori adalah norma nasional. 

Keunggulan norma nasional itu adalah bahwa norma tersebut sederhana, unik 

dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan skor atau posisi seseorang 

pada skala populasi nasional. 

b. Norma lokal 

Perbedaan antara norma lokal dan norma nasional terletak pada daerah 

liputannya. Norma lokal meliputi daerah yang lebih sempit. Justru karena 

daerah liputannya yang sempit ini, maka homogenitas populasi lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan populasi nasional. Norma lokal yang biasa 

digunakan dalam pembuatan keputusan pendidikan. Norma lokal ini akan 

menjadi acuan bagi intrpretasi hasil tes untuk wilayah yang bersangkutan, 

misalnya perbandingan antar sekolah. 
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    c.   Norma sekolah 

Norma sekolah (atau kelompok sekolah). Para siswa dari suatu sekolah (atau 

kelompok sekolah) merupakan kelompok yang lebih homogen jika 

dibandingkan dengan pada siswa dari suatu wilayah. Oleh karena itu 

penyusunan norma sekolah (atau kelompok sekolah) juga lebih mudah. 

Norma sekolah pada dasarnya akan menjadi acuan bagi interpretasi hasil tes 

para siswa yang berasal dari sekolah yang bersangkutan. 

 Norma yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah norma lokal, 

karena sampel yang digunakan adalah siswa SMAN dan SMKN yang berada 

di kota Malang. Jenis norma yang disusun pada penelitian ini adalah stanine. 

Skala ini menyediakan sistem skor satu digit dengan mean 5 dan SD 

mendekati 2. Stanine didasarkan pada fakta bahwa skor-skor yang ada adalah 

dari 1 sampai 9. pembatasan skor-skor pada angka satu digit memiliki 

keuntungan penghitungan, karena setiap skor membutuhkan hanya satu 

kolom tunggal. Keuntungan dari skala stanine yaitu, skor-skor mentah bisa 

dengan mudah dikonversikan ke stanine dengan mengatur skor-skor original 

dalam urutan ukuran dan kemudian menerapkan stanine sejalan dengan 

persentase kurva normal. 

 

  



57 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Hasil Need Assesmen 

Berdasarkan hasil need asesmen dengan menggunakan metode FGD 

yang dilakukan dengan para ustadzah di pondok pesantren yang dijadikan 

sampel penelitian, untuk karakteristik santri yang tergabung di pondok 

pesantren ini sebagian besar berdasarkan status sosial ekonomi berasal dari 

keluarga  menengah ke bawah. Secara sosial emosi, santri yang ada di pondok 

pesantren memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kecenderungan lebih  berminat 

pada hal-hal/kegiatan yang baru dan sifatnya menantang. Santri mudah bosan 

jika mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas. Selain itu karena 

besarnya pengaruh kelompok sebaya membuat santri lebih antusias untuk 

membentuk kelompok-kelompok pertemanan. Kelompok pertemanan yang 

mereka bentuk, mengakibatkan santri relatif lebih menuruti pendapat kelompok 

daripada orang lain sehingga dalam kehidupan sehari-hari santri tampak 

cenderung pemberontak. 

Ketika santri sedang menghadapi/memiliki permasalahan, baik dengan 

diri sendiri, orang tua, teman sesama santri atau bahkan dengan pengurus 

pondok, setiap santri menunjukkan respon perilaku yang berbeda satu sama 

lain. Akan tetapi sebagain besar santri menunjukkan perilaku yang sama ketika 

sedang memiliki masalah, yaitu santri menunjukkan perilaku yang berbeda dari 

hari-hari biasanya. Santri berubah menjadi pendiam, mudah menangis, suka 
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melamun, penyendiri, enggan terlibat pada kegiatan-kegiatan kelompok dan 

tampak cenderung menarik diri dari lingkungan. 

Permasalahan yang umumnya dihadapi santri selama tinggal di 

pondok pesantren antara lain: perilaku “mblorot” (meninggalkan pondok tanpa 

ijin), membawa alat komunikasi berupa HP, dan kehilangan barang-barang 

pribadi. Tindakan yang dilakukan oleh para ustadzah dalam menyikapi 

permasalahan santri adalah dengan memanggil santri secara pribadi. Dalam 

proses tersebut, ustadzah akan menggali informasi dari santri mengenai latar 

belakang santri melakukan tindakan pelanggaran. Dari hasil eksplorasi pemicu 

pelanggaran, ustadzah menyikapinya dengan meminta santri untuk tidak 

mengulangi pelanggaran yang dilakukan sambil memberikan doktrin agama 

terkait pelanggaran yang dilakukan santri agar santri takut sehingga tidak 

mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan. Jika nantinya santri kembali 

melanggar aturan pondok, maka santrai akan diberikan sanksi tertentu seperti 

diminra membersihkan area pondok, menghafal bacaan-bacaan ayat al-qur’an, 

dan bahkan sampai digundul rambutnya. Jenis sanksi yang diterima disesuaikan 

dengan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan santri. JIka dipandang 

santri sulit untuk dikendalikan dan berpotensi untuk mengulang kembali 

pelanggaran, ustadzah akan mengirim santri ke ibu Nyai. Ibu Nyai berperan 

sebagai pihak terakhir dalam penanganan masalah santri. Pada umumnya santri 

takut untuk berurusan dengan ibu Nyai karena mengingat sanksi yang akan 

diterima lebih besar. 

Terkait permasalahan yang dihadapi para santri, ada pihak-pihak yang 

berperan dalam membantu penyelesaian masalah santri.Pihak-pihak tersebut 
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yaitu  sesama santri dan ustadzah. Pihak yang paling sering membantu 

penyelesaian masalah santri yaitu sesama santri. Sesama santri dipilih sebagai 

pihak yang dianggap mampu membantu penyelesaian masalah santri, dilatar-

belangi oleh kesamaan usia, minat dan sebagainya sehingga santri merasa lebih 

nyaman menceritakan masalahnya. Ketika tidak menemukan penyelesaian 

masalah dari sesama santri, baru santri akan mengalihkan upaya penyelesaian 

masalah kepada ustadzah. Ustadzah akan membantu santri untuk menemukan 

solusi penyelesaian masalahnya, namun jika tidak terselesaikan dengan baik di 

tangan ustadzah maka permasalahan santri akan dibawa ke pengasuh pondok 

yaitu bu Nyai. 

Dalam hal penyelesaian masalah santri, para ustadzah memiliki 

pandangan mengenai indikator penyelesaian masalah santri.Masalah santri 

dianggap selesai apabila santri tidak menunjukkan perilaku yang berbeda dari 

hari biasanya dan santri juga tidak melakukan pelanggaran. Hal ini konsisten 

dengan upaya pengenalan masalah santri menurut ustadzah, yaitu berdasarkan 

perubahan perilaku da nada tidaknya pelanggaran yang dilakukan santri. 

Menurut para ustadzah, santri yang dianggap memiliki potensi untuk 

membantu penyelesaian masalah sesama santri adalah santri yang memiliki 

karakteristik pribadi seperti pendiam, telaten, memiliki toleransi yang tinggi, 

enak diajak bicara, mampu membuka diri, mudah diajak bercanda, mudah 

bergaul dan yang paling penting bisa menjaga rahasia. 

Ada beberapa masukan yang diberikan oleh para ustadzah mengenai 

penyelesaian masalah yang dihadapi santri di lingkungan pondok pesantren. 

Beberapa masukan tersebut antara lain: hendaknya ada bagian khusus yang 
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menangani masalah santri karena ada masalah-masalah santri yang menurut 

ustadzah mereka sulit untuk membantunya dan perlu pihak yang ahli dalam 

masalah tersebut. Selain itu untuk mencegah munculnya permasalahan dalam 

diri santri yang berujung pada pelanggaran anturan pondok, menurut para 

ustadzah perlu ada kerjasama dengan orang tua. Meskipun anak sudah 

dititipkan ke pondok, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik 

anak.Selain kedua hal tersebut, para ustadzah menyarankan untuk dilakukannya 

pendekatan secara personal kepada santri yang memiliki permasalahan. Hal ini 

dilakukan agar santri berkenan menceritakan permasalahannya kepada ustdzah. 

 

a) Permasalahan Santri dari Perspektifnya 

Santri yang tinggal di pondok pesantren sebagian besar berasal dari 

daerah pedesaan dan perkotaan pinggiran. Untuk latar belakang keluarga santri, 

mereka sebagian besar berasal dari keluarga status sosial ekonomi menengah ke 

bawah. Alasan yang melatarbelangi santri memilih tinggal di pondok adalah 

sebagian besar karena kemauan sendiri, untuk mengikuti jejak kakak/saudara 

yang lebih dahulu memilih untuk tinggal di pondok. Ada juga santri yang 

tinggal di pondok berdasarkan kemauan dari orang tua. Bagi santri yang 

mondok karena kemauan orang tua, penyesuaian diri untuk bisa mengikuti 

aturan pondok relatif lebih lama dibandingkan santri yang mondok karena 

kemauan sendiri. 

Pelajaran yang paling disenangi oleh para santri adalah fiqih. Alasan 

yang melatarbelakangi kesukaan santri terhadap pelajaran fiqih adalah guru 

pelajaran fiqih memiliki karakteristik pribadi yang menyenangkan, dalam 
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menjelaskan pelajaran, enak, jelas sehingga mudah dipahami materinya. 

Adajuga santri yang lebih menyenangi pelajaran fisika karena menurut mereka, 

pelajaran fisika banyak memberikan tantangan sehingga tidak mudah bosan 

selama mengikuti pelajaran tersebut. 

Harapan santri setelah lulus dari pesantren, dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga periode waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka 

pendek. Harapan santri untuk jangka pendek setelah dari pesantren, mereka 

ingin mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan menjadi pengajar TPQ. Untuk 

jangka menengah, sebagian besar santri memutuskan untuk menikah dan 

sebagian kecil lainnya ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. 

Cita-cita jangka panjang para santri adalah mereka ingin bekerja sebagai 

perwujudan aktualisasi diri. 

Upaya penyelesaian yang dilakukan santri ketika mereka memiliki 

permasalahan dengan teman adalah sebagian besar santri menyatakan bahwa 

mereka akan menceritakan kondisi tersebut kepada sahabatnya. Ada juga santri 

yang memilih bersikap asertif yaitu dengan mengajak bicara baik-baik teman 

yang bermasalah dengan dirinya. Sebagian santri ada yang memilih menyimpan 

permasalahan tersebut dan menganggap masalah tersebut tidak ada.  cenderung 

melupakan masalah tersebut dan mengajak bicara teman yang bermasalah 

dengan dirinya seperti sedia kala. 

Untuk penyelesaian tugas pesantren, para santri memiliki berbagai cara 

untuk menyelesaikannya, yaitu ada yang memilih mengerjakan sendiri tugas 

tersebut, ada juga yang memilih bekerja secara berkelompok dengan beberapa 

teman. Selain itu ada juga santri yang dalam penyelesaian tugas, menyesuaikan 
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dengan tingkat kesulitas tugas tersebut. Jika dirasa tugas dirasakan sulit maka 

santri akan bekerja sama dengan sesama santri, namun jika tugas relatif mudah 

maka santri akan memilih mengerjakan sendiri. 

Mengenai ketertarikan terhadap lawan jenis, cara santri menyikapinya 

berbeda-beda. Ada santri yang justru merasa takut jika ada teman laki-laki yang 

tertarik kepada dirinya. Perilaku yang dimunculkan oleh santri tersebut adalah 

dengan menghindari perjumpaan dengan teman laki-laki tersebut. Ada juga 

santri yang menyikapi secara biasa jika ada teman laki-laki yang tertarik 

kepadanya. Santri tersebut menganggap wajar dan merupakan hak teman laki-

laki tersebut untuk tertarik kepadanya.Tipe santri pendiam cenderung 

menyimpan rasa ketertarikan tersebut dan hanya membaginya dengan sahabat. 

Jika teman menghadapi masalah, seluruh santri berusaha membantu sebisa 

mungkin permasalahan yang dihadapi oleh temannya tersebut dan berusaha 

membantu memberikan jalan keluarnya. Mereka juga berusaha menjadi 

pendengar yang baik ketika temannya menceritakan permasalahan yang 

dihadapi. 

Menurut para santri, pihak yang dianggap mampu membantu 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi adalah teman, kakak, orang 

tua, ustadzah dan bpk ustadz. Dari beberapa pihak yang dikemukakan oleh 

santri, pihak yang paling banyak dipilih santri sebagi orang yang berkontribusi 

besar untuk mambantu penyelesaian masalahnya adalah teman. Tingkat 

kepuasan atas penyelesaian masalah/solusi yang ditawarkan oleh teman, adalah 

semua santri merasa puas atas bantuan yang diberikan oleh teman dalam 

penyelesaian masalahnya. 
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Pilihan teman yang disukai oleh santri dalam membantu penyelesaian 

masalahnya, cukup bervariasi. Namun sebagian besar santri lebih cenderung 

memilih teman sekamar yang disukai dalam membantu penyelesaian 

masalahnya.Santri menganggap teman sekamar lebih mengerti keseharian 

dirinya, sifat-sifat yang dimilikinya sehingga lebih mengerti keadaan dan 

permasalahan yang dihadapinya. 

Terkait cara teman dalam menanggapi curhat masalah yang dihadapi 

santri, semua santri menyatakan bahwa biasanya teman akan mendengarkan 

terlebih dahulu inti permasalahan yang dihadapi, baru kemudian mereka akan 

menanggapinya. Ada beberapa teman yang menambahkan dengan memberikan 

nasihat atas permasalahan yang dihadapi oleh santri. 

Mengenai keefektifan keputusan yang diambil dalam penyelesaian 

masalah,  sebagian besar santri menyatakan bahwa keputusan yang mereka 

ambil untuk penyelesaian masalahnya cukup efektif. Ada juga yang 

menyatakan terkadang efektif dan terkadang tidak. Masukan yang diberikan 

santri tentang bantuan yang tepat untuk mengatasi masalah adalah hampir 

semua santri mengharapkan adanya bantuan teman seusia yang bisa menjadi 

pendengar yang baik dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi.Ada juga santri yang menginginkan adanya guru BK di pondok yang 

bisa membantu penyelesaian masalahnya. 

Masalah yang sering dihadapi santri selama tinggal di pondok pesantren 

antara lain: perbedaan pendapat dengan teman, merasa tidak betah tinggal di 

pondok, kehilangan benda berharga, konflik dengan orang tua terkait 

ketertarikan dengan lawan jenis, kurang bisa menyesuaikan diri dengan para 
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ustadzah dan permasalahan kurang bisa mengatur waktu. Dari sekian 

permasalahan tersebut diatas, permasalahan yang paling sering dihadapi santri 

adalah permasalahan dengan teman. Permasalahan dengan teman ini dipicu 

oleh tidak adanya kemauan untuk saling mengalah, kedua belah pihak merasa 

yang palling benar,dan tidak saling mengenali karakternya masing-masing 

teman. 

a. Problematika Implementasi Peer Helper Pesantren 

Dalam pelaksanaan peer helper pesantren terdapat dua problema yaitu 

problematika internal dan problematika ekternal, secara rinci problematika 

tersebut sebagai berikut: 

1. Proses helping berpusat pada masalah permukaan saja. Pada 

umumnya usaha pemberian bantuan memang diawali dengan 

melihat gejala-gejala dan keluhan awal yang disampaikan oleh 

klien. Namun demikian, jika pembahasan masalah itu dilanjutkan, 

didalami, dan dikembangkan, seringkali ternyata bahwa masalah 

yang sebenarnya lebih jauh, lebih luas dan lebih pelik bukan apa 

yang sekedar tampak atau disampaikan itu. Ketidak jelian konselor 

sebaya dalam memandang ini yang sering kali membuat layanan 

konseling diperuntukan untuk masalah permukaan yang timbul saja. 

Upaya perbaikan: 

Usaha pelayanan seharusnya dipusatkan pada masalah yang 

sebenarnya itu. Konselor sebaya tidak boleh terpaku oleh keluhan 

atau masalah yang pertama disampaikan oleh konseli. Konselor 

sebaya harus mampu memahami masalah yang sebenarnya dan 
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mendefinisikan masalah atau identifikasi masalah konseli yang 

sebenarnya. 

 

2. Peer helper belum begitu mampu menerapkan ketrampilan 

komunikasi dasar dalam proses helpingnya. Masih banyak santri 

konseli yang belum bisa memahami diri dan masalahnya. Konselor 

sebaya juga masih kurang memiliki kosa kata yang cukup untuk 

merespon pembicaraan konseli. 

Upaya pengentasan 

Untuk mengatasi hal tersebut dalam upaya peningkatan ketrampilan 

komunikasi konselor sebaya tentunya dapat dilakukan dengan 

mengikuti pelatihan secara berkala untuk maintenance ketrampilan 

yang sudah dipelajari. 

3. Keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan 

peer konseling. Kurang maksimalnya pemberian layanan konseling 

sebaya. Layanan konseling sebaya yang diberikan konseling sebaya 

belum bisa menjawab indikator yang diperlukan oleh para santri 

konseli dan kebutuhan santri pada saat itu. 

Upaya pengentasan: 

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh konselor agar bisa untuk 

mengatasi permasalahan tersebut konselor bisa mencari referensi di 

buku baik perpustakaan atau di internet sehingga layanan bimbingan 

pemberian informasi bisa terlaksana dengan baik dan yang 

terpenting  bisa menjawab indikator yang diperlukan santri. 



66 
 

4. Kurangnya dukungan dari sistem yang ada di Pesantren. Konselor 

bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang 

terkait yang ada di pesantren. Kurang maksimalnya konselor sebaya 

dalam melaksanakan konseling sebaya pesantren, salah satunya 

kurang komunikasi dengan konselor atau guru BK di sekolah.  

Upaya pengentasan: 

Menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak pesantren 

maupun sekolah. Menyusun struktur kepengurusan  posisi konselor 

sebaya. 

5. Konselor sebaya sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik 

dengan santri sebaya lainnya. Gambaran konselor sebaya yang 

masih seusia membuat siswa sering merasa ragu untuk dibantu oleh 

teman sebayanya. Ditambah lagi sangat minimnya waktu yang 

disediakan untuk membantu sebayanya, dikarenakan penuhnya 

jaadwal santri, baik jadwal sekolah maupun jadwal diniyah. 

Solusi: 

Menjadi konselor sebaya harus bisa menjadi mitra santri, bukan 

menimbulkan jarak. Hal ini salah satu cara yang bisa dilakukan: 

c. Konselor sebaya harus bersikap ramah  

d. Mempunyai ketulusan 

e. Penerimaan tanpa syarat terhadap semua konseli 

f. Menumbuhkan sikap empati. 

Dengan konselor sebaya melakukan hal seperti diatas maka 

konseli merasa percaya penuh dan mempengaruhi keterbukaan 
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konseli dalam memaparkan masalahnya. Dengan demikian 

konselor sebaya akan mudah melakukan tugasnya sebagai 

konselor sebaya karena telah terjalin hubungan yang baik dan 

santri sebaya akan lebih cenderung terbuka dengan konselor 

sebaya  tentang apa yang sedang dialami dan konselor sebaya bisa 

dengan cepat melakukan penanganan terhadap permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh santri dan cenderung santri sendiri yang 

dengan suka rela akan menemui konselor. 

 

2.Hasil Uji Coba Instrumen Kompetensi Konselor Sebaya 

Tes menurut Anne Anastasia adalah suatu pengukuran yang obyektif dan standar 

pada sample perilaku, sedangkan tes prestasi belajar merupakan tes yang dalam bidang 

pendidikan atau pembelajaran, sesuai dengan pendapat Bloom bahwa belajar merupakan 

tujuan dari pendidikan yang menjadi 3 bagian yaitu kawasan kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Akan tetapi terdapat batasan yang lebih diutamakan pada kawasan kognitif 

yaitu dengan menekankan pada yang tertulis. 

 Dalam dunia pendidikan, pentingnya pengukuran prestasi belajar tidak dapat 

diragukan lagi. Agar diperoleh sebuah alat ukur yang valid dan reliabel, dibutuhkan 

adanya berbagai macam kecakapan yang harus dipenuhi agar diperoleh sebuah alat tes 

yang baik. Karena dengan menggunakan alat tes yang baik dan didukung oleh 

keterampilan dari yang memakainya, maka dapat diperoleh informasi yang tepat 

mengenai hasil dari kegiatan proses belajar berlangsung. 

 Namun kenyataanya tidak demikian, masih sering kita jumpai beberapa tes 

prestasi atau tes hasil belajar yang tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, 
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sehingga tidak sedikit siswa yang mengeluhkan tentang materi tes (ulangan/evaluasi 

belajar) yang akan diujikan, karena tidak sesuai dengan materi yang diterimanya dari 

guru, sehingga menimbulkan ketidakpuasan siswa terhadap hasil tes (nilai) yang 

diperolehnya.  Hal ini berdampak nilai (skor) yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan 

performansi siswa dalam mata pelajaran tertentu. 

 Dengan demikian, alat tes tersebut tidak dapat memberikan informasi dengan 

tepat mengenai kemampuan dan kompetensi siswa, sehingga akan menimbulkan 

kesalahan dalam pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Berawal dari latar belakang 

permasalahan tersebut, maka mulailah keinginan penulis untuk mengadakan uji coba tes 

hasil belajar yang valid dan reliabel dengan harapan adanya perbaikan sistem pendidikan 

terutama mengenai penilaian terhadap prestasi belajar siswa, sehingga hasil belajar 

maupun kompetensi tersebut dapat diketahui dengan tepat dan benar. 

Dasar Konseptual Mengenai Tes Kompetensi Konselor sebaya Pesantren 

Tes hasil belajar merupakan tes yang disusun secara terencana untuk 

mengungkapkan performansi maksimal subyek dalam menguasai materi/bahan-bahan 

yang telah diajarkan. Persoalan-persoalan mengenai hal belajar akan berkisar pada 

empat persoalan pokok (Sumadi, 2004) yaitu: 

1. Apakah belajar itu; 

2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses hasil belaja 

3. Bagaimana proses belajar itu terjadi; 

4. Apa buktinya bahwa proses belajar telah terjadi 

Masalah pengukuran hasil belajar berkenaan dengan hal yang keempat tersebut. 

Dengan demikian bisa dikatakan bawah hasil belajar siswa atau prestasi individu 
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merupakan tolak ukur dari sejauh mana pemahaman atau penguasaan materi pelajaran 

tertentu yang sudah diajarkan, dan ini bukan merupakan tingkatan intelegensi individu 

(IQ) yang diperoleh dari tingkat kecerdasan (intelegensi) subyek secara universal, tetapi 

tes prestasi ini hanya sebatas mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi 

pelajaran pada bidang studi tertentu.  

Menurut suryabrata ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi validitas 

dan reliabilitas tes, antara lain. 

1. Menentukan tujuan umum dan persyaratan tujuan tes 

2. Menyusun blue print atau kisi-kisi yang memuat secara khusus ruang lingkup 

serta tekanan tes dan sebagainya 

3. Memilih tipe-tipe soal 

4. Menentukan taraf kesukaran soal dan distribusinya 

5. Menentukan banyaknya soal untuk seluruh tes dan masing-masing bagiannya 

6. Menentukan cara mengkomplikasikan soal dalam bentuk asli 

7. Menyiapkan penulisan dan penelaahan soal 

 

Subyek Uji Coba 

Subyek yang dijadikan sampel pada uji coba instrument kompetensi konselor 

sebaya pesantren adalah santri yang telah mengikuti pelatihan konselor sebaya 

pesantren. Peserta pelatihan konselor sebaya pesantren tersebut adalah santri di Pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi-ien.  
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Materi Tes Hasil Belajar 

Kompetensi yang diujikan dalam instrument kompetensi konselor sebaya pesantren  ini 

adalah sebagai berikut; 

 

Tipe Soal 

Tipe butir soal tes hasil belajar yang digunakan dalam uji coba tes ini termasuk 

tipe soal obyektif. Dalam bahasa inggris dikenal dengan nama multiple choice yaitu 

butir soal pilihan majemuk atau ganda. Yang dimaksud dengan tipe butir soal pilihan 

ganda ialah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari dua. Pada umumnya 

jumlah alternatif jawaban berkisar antara 4 samapi 5. Dan tipe soal yang telah diuji coba 

ini, sebutir soal tipe pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu 1 pernyataan atau juga 

disebut stem dan terdapat 4 alternatif jawaban yaitu tiga diantaranya sebagai pengecoh 

(distraktor) dan satu diantaranya adalah kunci jawabannya.  

 

Jumlah Soal dan Waktu Penyajian Tes 

Untuk menentukan banyaknya soal dalam tes dan untuk masing-masing bagian 

tes, bergantung pada bobot masing-masing bagian yang telah ditentukan dalam blue 

print. Banyaknya soal harus mencukupi untuk mencapai standart minimum reliabilitas 

yang telah ditentukan dimana kedua tujuan tersebut diatas harus dapat dicapai dengan 

penyelenggaraan dan waktu pengukuran yang layak. Oleh karena itu, dalam tes ini 

peneliti menggunakan 30 aitem soal sebagai instrument penelitian dengan alokasi waktu 

selama 60 menit. 
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Blue Print 

Penyusunan kisi-kisi tes (blue print) bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin 

ruang lingkup, materi yang akan diujikan dan tekanan tes dan sub bagiannya. Sehingga 

rumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif untuk penyusunan tes. Berikut ini 

blue print yang digunakan dalam tes ini digambarkan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Blue Print Instrumen Kompetensi Konselor Sebaya 

NO 

STANDAR 

KOMPETEN

SI 

KOMPETE

NSIDASAR 
MATERI INDIKATOR 

JUMLAH 

SOAL 

F % 

1. Sikap Memiliki 

sikap, nilai, 

dan disposisi 

kepribadian 

yang 

mendukung  

Beriman dan 

bertaqwa 

kepada Tuhan 

YME 

konsisten dalam menjalankan 

kehidupan beragama dan 

toleran terhadap pemeluk 

agama lain, dan berakhlak 

mulia dan berbudi pekerti 

luhur  
5 16.67 

   Menunjukkan 

integritas dan 

stabilitas 

kepribadian 

yang kuat 

Menampilkan kepribadian dan 

perilaku yang terpuji (seperti 

jujur, sabar, ramah, dan 

konsisten), menampilkan 

emosi yang stabil, peka, 

bersikap empati, serta 

menghormati keragaman dan 

perubahan, menampilkan 

toleransi tinggi terhadap 

individu yang menghadapi 

stres dan frustasi. 

  

  
 Menghargai dan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, 

individualitas 

dan kebebasan 

untuk memilih 

Mengaplikasikan pandangan 

positif dan dinamis tentang 

manusia sebagai makhluk 

spiritual, bermoral, sosial, 

individual, dan berpotensi, 

menghargai dan 

mengembangkan potensi 

positif konseli, peduli 

terhadap kemaslahatan 

konseli, menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan hak asasinya, 

toleran terhadap 

permasalahan orang lain, 
bersikap demokratis. 

10 33.33 

2. Kepribadian Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan 

dilayani 

Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan dilayani 

meMemahami kaidah psikologis 

dan fisiologis konseli 

10 33.33 

  
  mMemahami kaidah-kaidah 

kesehatan mental santri 

memahami kaidah-kaidah konselor 

sebaya pesantren 

5 16.67 

  
 

  
30 100 
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Tabel 4.2. Blue Print Penyebaran Item 

NO 

STANDAR 

KOMPETE

NSI 

MATERI INDIKATOR 
TARAF KOMPETENSI 

JUMLAH 

SOAL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 F % 

1 Memiliki 

sikap, nilai, 

dan disposisi 

kepribadian 

yang 

mendukung 

 

Beriman dan 

bertaqwa 

kepada Tuhan 

YME 

konsisten dalam 

menjalankan kehidupan 

beragama dan toleran 

terhadap pemeluk agama 

lain, dan berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur 

 

1 

2 

3 

4 

5 

     5 16.67 

 
 Menunjukkan 

integritas dan 

stabilitas 

kepribadian 

yang kuat 

 

Menghargai dan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, 

individualitas 

dan kebebasan 

untuk memilih 

Menunjukkan integritas dan 

stabilitas kepribadian 

yang kuat. 

 

ngaplikasikan pandangan 

positif dan dinamis 

tentang manusia sebagai 

makhluk spiritual, 

bermoral, sosial, 

individual, dan 

berpotensi, menghargai 

dan mengembangkan 

potensi positif konseli, 

peduli terhadap 

kemaslahatan konseli, 

menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia 

sesuai dengan hak 

asasinya, toleran 

terhadap permasalahan 

orang lain, bersikap 

demokratis 

 

 
6 

7 

8  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

   10 33.33 

2. Kepribadian 

seorang peer 

helper 

Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan dilayani 

meMemahami kaidah 

psikologis dan fisiologis 

konseli 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  

  
24 

25 
   10 33.33 

 
  mMemahami kaidah-kaidah 

kesehatan mental santri 

memahami kaidah-kaidah 

konselor sebaya 

pesantren 

 

26 

27 

28 

29 

30 

    5 16.67 

 
F 13 8 9 - - - 30  

% 43.33 26,67 30 - - -  100 
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PENULISAN SOAL 

A. PERAKITAN SOAL 

Kemampuan dan keahlian dalam menyusun soal merupakan suatu keterampilan 

melalui proses latihan. Dalam penyusunan soal memerlukan teknik-teknik khusus 

meliputi penguasaan akan pelajaran yang akan di tes, kesadaran akan tata nilai yang 

akan terpenting adalah pemahaman akan karakteristik individual (Suryabrata, 1987). 

 Kegiatan operasional dalam menerjemahkan spesifikasi tes yang pertama adalah 

penulisan soal. Tiap soal dalam tes akan menghasilkan unit informasi tertentu mengenai 

konselor sebaya yang mengerjakan tes. Berdasarkan kaidah penulisan soal, maka 

penulisan sistem-sistem soal tes kompetensi konselor sebaya pesantren telah 

dikonsultasikan dengan pokok-pokok bahasan dan buku panduan yang telah dilatihkan 

kepada konselor sebaya.  

Pada penulisan soal ini, penulis mempertimbangkan estimasi taraf kesukaran 

pada setiap item sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ada, serta sesuai dengan tingkatan 

subyek yang akan di tes. Pada estimasi kesukaran item penulis menetapkan tingkat 

kesukaran sebesar >0.30-<0.70 yang artinya subyek yang akan di tes diperkirakan akan 

menjawab benar antara >0.30%-<0.70%. 

Sedangkan bentuk (format) sistem soal yang dipilih adalah tipe pilihan ganda 

(multiple choice), yang terdiri dari satu kalimat pernyataan atau pertanyaan, yang 

disebut item ada empat pilihan jawaban yang disebut alternative atau options, salah satu 

diantara alternative tersebut merupakan jawaban, sedangkan alternatif jawaban lainnya 

disebut distraktor atau pengecoh.  
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PELAKSANAAN UJI COBA DAN ANALISIS BUTIR 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan uji coba tes kompetensi konselor sebaya berbasis pesantren  

dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2017. Dengan jumlah siswa yang 

mengikuti tes sebanyak 114 santri dari tiga angkatan peserta pelatihan. Pada 

pelaksanaan tes kondisi dan suasana tes dapat dikendalikan dengan baik, sesuai dengan 

petunjuk para konselor sebaya mengerjakan soal sesuai perintah dan waktu yang telah 

ditentukan. 

Setelah pelaksanaan uji coba kemudian dilakukan penilaian atau pensekoran 

dengan mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang telah dibuat. Jawaban yang 

benar akan mendapat nilai 1 dan jawaban yang salah mendapat nilai 0 sesuai dengan 

kriteria yang tercantum dalam data mentah pada hasil uji coba. Setelah itu dilakukan 

tabulasi jumlah data berdasarkan kriteria sekor nilai konselor sebaya. 

Taraf Kesukaran 

Konsep mengenai taraf kesukaran soal dinyatakan oleh satu indeks yang diberi 

nama indeks kesukaran aitem yang diberikan simbol dengan huruf P. di sini P adalah 

rasio antara subyek yang menjawab dengan benar dan banyaknya subyek. Formulasi P 

adalah: 

P= ni/N 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

ni : Banyaknya subyek yang menjawab benar 

N : Jumlah subyek keseluruhan 
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Parameter P merupakan informasi mengenai taraf kesukaran soal bagi kelompok 

siswa tertentu. Angka atau interval dari nilai P tergantung dari nilai jenis fingsi itu 

sendiri. Pada uji coba kali ini menggunakan interval P antara 0,30 sampai 0,70.dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. 0,00 sampai 0,10 : memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi (sangat sulit) 

2. 0,11 sampai 0,20 : memiliki tingkat kesukaran yang tinggi (sulit) 

3. 0,21 sampai 0,29 : memiliki tingkat kesukaran yang agak tinggi (agak sulit) 

4. 0,30 sampai 0,70 : memiliki tingkat kesukaran yang sedang 

5. 0,71 sampai 0,80 : memiliki tingkat kesukaran yang agak rendah (agak mudah) 

6. 0,81 sampai 0,90 : memiliki tingkat kesukaran yang rendah (mudah) 

7. 0,91 sampai 1,00 : memiliki tingkat kesukaran yang sangat rendah (sangat 

mudah) 

Daya Beda Soal 

Teknik yang digunakan untuk mengukur daya beda soal adalah korelasi antara skor pada 

soal tertentu (yang merupakan data kontinue) yang dikotominasikan menjadi benar atau 

salah atau 1 dan 0 dengan skor total (yang merupakan data kontinue) 

Rumus korelasi biserial yang digunakan yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Mb : rata-rata skor kreteria subyek yang memilih jawaban benar 

Mt  : rata-rata skor kreteria subyek total 

St   : Simpangan baku skor kreteria semua subyek 

p    : proporsi subyek menjawab benar terhadap semua subyek 

q    : 1-p (proporsi subyek menjawab benar terhadap semua subye 
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Efektifitas Distraktor 

Adapun efektivitas distraktor (pengecoh) juga dipelajari apakah berfungsi efektif 

atau tidak efektif, dikatakan efektif jika rata-rata pemilih jawaban kunci lebih besar dari 

pada jawaban pengecohnya dan apabila skor rata-rata pemilih diatraktor nilainya lebih 

rendah dibanding rata-rata skor kelas. Sedangkan dikatakan tidak efektif jika rata-rata 

pemilih jawaban kunci lebih kecil dari pada jawaban pengecohnya dan apabila skor rata-

rata pemilih distraktor nilainya lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelas. Adapun standar 

deviasi tes hasil belajar diuraikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3: STANDART DEVIASI TES HASIL belajar 

X F x² fx fx² 

27 2 729 54 1458 

26 6 676 156 4056 

25 6 625 150 3750 

24 16 576 384 9216 

23 18 529 414 9522 

22 17 484 374 8228 

21 10 441 210 4410 

20 8 400 160 3200 

19 9 361 171 3249 

18 6 324 108 1944 

17 1 289 17 289 

16 4 256 64 1024 

14 3 196 42 588 

13 2 169 26 338 

12 5 144 60 720 

11 1 121 11 121 

N 114 6320 2401 52113 
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F. ANALISIS BUTIR 

Tabel 4.4 : distribusi skor kreteria subjek yang memilih kemungkinan jawaban 

pada uji coba soal No. 1 

Kunci Jawaban: B 

Kriteria 

    Jumlah yang Memilih 

Jawaban Yang Yang Distribusi 

Skor     Melewati Tidak Total 

Total A B* C D  Mencapai  
27 0 2 0 0 0 0 2 

26 0 6 0 0 0 0 6 

25 0 6 0 0 0 0 6 

24 1 15 0 0 0 0 16 

23 1 17 0 0 0 0 18 

22 0 17 0 0 0 0 17 

21 0 10 0 0 0 0 10 

20 0 8 0 0 0 0 8 

19 1 8 0 0 0 0 9 

18 2 4 0 0 0 0 6 

17 0 1 0 0 0 0 1 

16 0 4 0 0 0 0 4 

14 0 3 0 0 0 0 3 

13 0 2 0 0 0 0 2 

12 1 4 0 0 0 0 5 

11 0 1 0 0 0 0 1 

Ni 6 108 0 0 0 0 114 

Pi 0.053 0.947 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

xi 19.000 21.176 0.000 0.000 0.000 0.000 21.061 

 

M

b = 21.176 

Mt = 21.061 

p = 0.947 

q = 0.053 

 

   

 4.227 
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Efektifitas Distraktor 

Distraktor A efektif karena proposi konselor sebaya yang memilih distraktor A (pi = 

0.05). Rata-rata skor kelompok pemilih distraktor A (xi = 19.00), hal ini menunjukkan 

bahwa kelompok siswa yang memilih distraktor A adalah mereka yang berkemampuan 

dibawah rata-rata (skor criteria total xt = 21.06).  

Distraktor C tidak efektif karena proporsi konselor sebaya yang memilih 

distraktor C  (pi = 0.00). Rata-rata skor kelompok pemilih distraktor C (xi = 0.00), hal 

ini menunjukkan bahwa kelompok siswa tidak ada yang memilih distraktor C.  

Distraktor D tidak efektif karena proposi konselor sebaya yang memilih 

distraktor D (pi = 0.05). Rata-rata skor kelompok pemilih distraktor D (xi = 0.00), hal ini 

menunjukkan bahwa kelompok siswa tidak ada yang memilih distraktor D. 

Tingkat Kesukaran Soal: Indeks kesukaran soal (p) = 0.95 lebih tinggi dari indeks 

kesukaran soal yang telah ditetapkan, yaitu 0.30-0.70, artinya aitem soal ini tergolong 

sangat mudah dimana 95 % siswa dapat menjawab dengan benar. 

Daya Pembeda Soal: Indeks diskriminasi soal (rpbis) soal ini sebesar 0.13 

menunjukkan derajat kecermatan soal ini tidak memungkinkan untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah 

(rpbis yang diterima minimal 0.30).  
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Rangkuman Hasil Analisis Butir 

Tabel 4.5: Rangkuman Hasil Analisa Uji Coba Instrumen Kompetensi Konselor 

Sebaya Pesantren dan Seleksi Item Soal 

No 

Item 

Efektifitas 

Distraktor 

Taraf 

Kesukaran Soal 

(p) 

Daya 

Pembeda 

Soal 

(rpbis) 

Hasil Seleksi 

1. 

A 19.00 E 

0.95 0.13 
Gugur 

(Wilayah C) 
C 00.00 TE 

D 00.00 TE 

2. 

A 16.75 E 

0.19 -0.02 
Gugur 

(Wilayah E) 
B 21.33 TE 

D 18.00 E 

3. 

B 17.06 E 

0.73 0.37 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 17.67 E 

D 21.79 TE 

4. 

A 13.67 E 

0.48 0.36 
Diterima 

(Wilayah A) 
B 20.64 E 

D 19.23 E 

5. 

A 18.90 E 

0.75 0.34 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 17.33 E 

D 00.00 TE 

6. 

A 18.60 E 

0.84 0.40 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 17.44 E 

D 17.00 E 

7. 

A 19.14 E 

0.82 0.52 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
B 15.17 E 

D 22.00 TE 

8. 

A 18.38 E 

0.75 0.46 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
B 16.20 E 

.D 19.70 E 

9. 

B 14.83 E 

0.87 0.56 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 16.17 E 

D 16.00 E 

10. 
B 20.35 E 

0.47 0.24 
Gugur 

(Wilayah D) C 20.17 E 
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D 16.00 E 

11. 

A 16.39 E 

0.83 0.58 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 13.00 E 

D 16.67 E 

12. 

A 21.18 TE 

0.58 0.36 
Diterima 

(Wilayah A) 
B 18.44 E 

C 17.75 E 

13. 

A 16.67 E 

0.66 0.45 
Diterima 

(Wilayah A) 
C 19.23 E 

D 18.89 E 

14. 

A 19.89 E 

0.58 0.36 
Diterima 

(Wilayah A) 
B 19.13 E 

D 19.27 E 

15. 

A 21.75 TE 

0.60 0.19 
Gugur 

(Wilayah D) 
B 19.38 E 

C 15.00 E 

16. 

A 16.00 E 

0.81 0.43 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 14.83 E 

D 17.20 E 

17. 

B 13.25 E 

0.97 0.40 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 00.00 TE 

D 00.00 TE 

18. 

B 00.00 TE 

0.97 0.30 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 12.00 E 

D 12.00 E 

19. 

A 21.27 TE 

0.10 0.13 
Gugur 

(Wilayah E) 
B 20.09 E 

C 13.50 E 

20. 

A 18.50 E 

0.74 0.57 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 17.25 E 

D 15.20 E 

21. 

A 20.52 E 

0.50 0.19 
Gugur 

(Wilayah D) 

B 19.57 E 

C 20.17 E 

22. 

A 20.57 E 

0.87 0.21 
Gugur 

(wilayah C) 
B 18.00 E 

C 17.33 E 
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23. 

A 21.07 TE 

0.52 0.14 
Gugur 

(Wilayah D) 
B 18.00 E 

C 20.14 E 

24. 

A 19.63 E 

0.33 0.34 
Diterima 

(Wilayah A) 
B 22.03 TE 

D 19.00 E 

25. 

A 14.71 E 

0.87 0.40 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
B 20.67 E 

D 16.67 E 

26. 

A 20.00 E 

0.87 0.19 
Gugur 

(Wilayah C) 
B 17.25 E 

D 00.00 TE 

27. 

A 00.00 TE 

0.47 0.13 
Gugur 

(Wilayah D) 
B 17.00 E 

D 20.00 E 

28. 

B 00.00 TE 

0.84 0.47 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 16.88 E 

D 20.00 E 

29. 

B 17.00 E 

0.75 0.34 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 20.00 E 

D 20.00 E 

30. 

B 12.33 E 

0.97 0.38 
Dipertimbangkan 

(Wilayah B) 
C 18.00 E 

D 00.00 TE 

 

Keterangan: 

Distraktor efektif, jika xi dari distractor tidak melewati xt (21.06) 

Distraktor tidak efektif, jika tidak dipilih sama sekali oleh konselor sebaya 

Hasil seleksi “diterima” adalah valid, yang “gugur” adalah tidak valid, sedangkan 

yang “dipertimbangkan” bisa menjadi valid (jika wilayah F minimal p = 0.25, dan 

wilayah B maksimal p = 0.80). 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dalam dunia pendidikan, pentingnya pengukuran prestasi belajar tidak 

dapat diragukan lagi. Agar diperoleh sebuah alat ukur yang valid dan reliabel, 

dibutuhkan adanya berbagai macam kecakapan yang harus dipenuhi agar 

diperoleh sebuah alat tes yang baik. Karena dengan menggunakan alat tes yang 

baik dan didukung oleh keterampilan dari yang memakainya, maka dapat 

diperoleh informasi yang tepat mengenai hasil dari kegiatan proses belajar 

berlangsung. 

Tes hasil belajar merupakan tes yang disusun secara terencana untuk 

mengungkapkan performansi maksimal subyek dalam menguasai materi/bahan-

bahan yang telah diajarkan. Persoalan-persoalan mengenai hal belajar akan 

berkisar pada empat persoalan pokok (Sumadi, 2004) yaitu: apakah belajar itu, 

faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses hasil belajar, bagaimana 

proses belajar itu terjadi, dan apa buktinya bahwa proses belajar telah terjadi. 

Masalah pengukuran kompetensi sebagai hasil belajar berkenaan dengan 

hal yang keempat tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan bawah hasil belajar 

konselor sebaya merupakan tolak ukur dari sejauh mana pemahaman atau 

penguasaan materi pelatihan yang sudah diajarkan, dan ini bukan merupakan 

tingkatan intelegensi konselor sebaya yang diperoleh dari tingkat kecerdasan 

(intelegensi) yang dimiliki secara universal, tetapi tes kompetensi ini hanya 
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sebatas mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi pelatihan terkait 

dengan kompetensinya dalam memberikan pelayanan sebagai helper. 

 

B. SARAN 

Bagi pengembang selanjutnya, perlu dilakukan uji coba dengan skala yang 

lebih luas, sehingga tingkat validitas dan reliabilitas instrument kompetensi konselor 

sebaya ini dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan bagi peneliti, isntrumen ini 

perlu dikembangkan lagi baik dari segi konten materinya maupun dari aspek 

keterwakilan responden yang digunakan sebagai uji coba validasi instrument.  
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Lampiran 1. Kisi-kisi instrument kompetensi 

 

Tabel . Blue Print Instrumen Kompetensi Konselor Sebaya 

NO 

STANDAR 

KOMPETEN

SI 

KOMPETE

NSIDASAR 
MATERI INDIKATOR 

JUMLAH 

SOAL 

F % 

1. Sikap Memiliki 

sikap, nilai, 

dan disposisi 

kepribadian 

yang 

mendukung  

Beriman dan 

bertaqwa 

kepada Tuhan 

YME 

konsisten dalam menjalankan 

kehidupan beragama dan 

toleran terhadap pemeluk 

agama lain, dan berakhlak 

mulia dan berbudi pekerti 

luhur  
5 16.67 

   Menunjukkan 

integritas dan 

stabilitas 

kepribadian 

yang kuat 

Menampilkan kepribadian dan 

perilaku yang terpuji (seperti 

jujur, sabar, ramah, dan 

konsisten), menampilkan 

emosi yang stabil, peka, 

bersikap empati, serta 

menghormati keragaman dan 

perubahan, menampilkan 

toleransi tinggi terhadap 

individu yang menghadapi 

stres dan frustasi. 

  

  
 Menghargai dan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, 

individualitas 

dan kebebasan 

untuk memilih 

Mengaplikasikan pandangan 

positif dan dinamis tentang 

manusia sebagai makhluk 

spiritual, bermoral, sosial, 

individual, dan berpotensi, 

menghargai dan 

mengembangkan potensi 

positif konseli, peduli 

terhadap kemaslahatan 

konseli, menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan hak asasinya, 

toleran terhadap 

permasalahan orang lain, 
bersikap demokratis. 

10 33.33 

2. Kepribadian Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan 

dilayani 

Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan dilayani 

meMemahami kaidah psikologis 

dan fisiologis konseli 

10 33.33 

  
  mMemahami kaidah-kaidah 

kesehatan mental santri 

memahami kaidah-kaidah konselor 

sebaya pesantren 

5 16.67 
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30 100 

 

Lampiran 2. Blue print penyebaran item 

Tabel. Blue Print Penyebaran Item 

NO 

STANDAR 

KOMPETE

NSI 

MATERI INDIKATOR 
TARAF KOMPETENSI 

JUMLAH 

SOAL 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 F % 

1 Memiliki 

sikap, nilai, 

dan disposisi 

kepribadian 

yang 

mendukung 

 

Beriman dan 

bertaqwa 

kepada Tuhan 

YME 

konsisten dalam 

menjalankan kehidupan 

beragama dan toleran 

terhadap pemeluk agama 

lain, dan berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur 

 

1 

2 

3 

4 

5 

     5 16.67 

 
 Menunjukkan 

integritas dan 

stabilitas 

kepribadian 

yang kuat 

 

Menghargai dan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, 

individualitas 

dan kebebasan 

untuk memilih 

Menunjukkan integritas dan 

stabilitas kepribadian 

yang kuat. 

 

ngaplikasikan pandangan 

positif dan dinamis 

tentang manusia sebagai 

makhluk spiritual, 

bermoral, sosial, 

individual, dan 

berpotensi, menghargai 

dan mengembangkan 

potensi positif konseli, 

peduli terhadap 

kemaslahatan konseli, 

menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia 

sesuai dengan hak 

asasinya, toleran 

terhadap permasalahan 

orang lain, bersikap 

demokratis 

 

 
6 

7 

8  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

   10 33.33 

2. Kepribadian 

seorang peer 

helper 

Memahami 

secara 

mendalam 

konseli yang 

akan dilayani 

meMemahami kaidah 

psikologis dan fisiologis 

konseli 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  

  
24 

25 
   10 33.33 

 
  mMemahami kaidah-kaidah 

kesehatan mental santri 

memahami kaidah-kaidah 

konselor sebaya 

pesantren 

 

26 

27 

28 

29 

30 

    5 16.67 

 
F 13 8 9 - - - 30  

% 43.3 26,67 30 - - -  100 
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Lampiran 3. Soal uji kompetensi 

 
SOAL UJI KOMPETENSI PEER HELPER PESANTREN 

 
1. Peer helper merupakan santri yang memberikan bantuan kepada santri lain, 

dengan tujuan: 
a. Mengganti peran konselor ahli 
b. Sebagai konselor pofesional 
c. Sebagai bridging antara konselor dengan konselee 
d. Sebagai tempat pengumpulan informasi 

 
2. Di bawah ini termasuk prinsip-prinsip penolong sebaya, kecuali; 

a. Menjaga rahasia konseli 
b. Memberikan penilaian (judgment) dalam sesi helping 
c. Menghormati hak-hak, nilai-nilai, dan keyakinan konseli 
d. Dilakukan atas dasar equality 

 
3. Hal-hal yang harus dilakukan helper, ketika masalah yang dihadapi konseli di 

luar kemampuan konseli: 
a. Berusaha mati-matian mmecahkan masalah konseli 
b. Dialihtangankan kepada konselor ahli 
c. Dihibur agar masalah selesai dengan sendirinya 
d. A, b, dan c benar 

 
4. Penolong sebaya memiliki tanggungjawab yang luar biasa, kecuali: 

a. Mas’uliyatul ilmi wal ma’rifah 
b. Mas’uliyatul khuluq 
c. Mas’uliyatun nafs 
d. Mas’uliyatus suluk 

 
5. Ketika konseling dating dengan marah-marah, sehingga helper menjadi sasaran 

marah-marah konseli, maka helper harus tetap dalam kondisi tenang. Kondisi 
ini mencerminkan kualitas pribadi penolong sebaya khususnya sebagai orang 
yang: 
a. Alim 
b. Sabar 
c. Zuhud 
d. Tawadhu’ 

 
6. Interaksi dinamis antara satu orang ke orang lain, bersifat dua arah, secara 

verbal dan non verbal disebut sebagai komunikasi: 
a. Komunikasi massa 
b. Komunikasi interpersonal 
c. Komunikasi personal 
d. Komunikasi intrapersonal 

 
7. Ketrampilan yang harus dimilki oleh peer helper, kecuali; 

a. Ketrampilan bercerita 
b. Ketrampilan observasi 
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c. Keterampilan mendengar aktif 
d. Ketrampilan bertanya 

 
8. FaKtor  yang memperngaruhi  berhasil atau tidaknya suatu proses helping 

adalah; 
a. Faktor kompetensi dan individual 
b. Faktor latar belakang social konseli 
c. Faktor situasional 
d. Faktor yang berkaitan dengan interaksi 

 
9. Tempat konseling yang memenuhi syarat adalah tempat konseling yang: 

a. Lumayan ramai 
b. Banyak orang yang berada di dalam ruangan tersebut 
c. Terjamin privasi 
d. Dekat dengan sumber referensi 

 
10. Mengidentifikasi perasaan menggunakan kata-kata perasaan yang akurat 

merupakan salah satu teknik komunikasi dalam peer helper: 
a. Summarizing 
b. Attending 
c. Empaty 
d. Confrontation 

 
11. Hal  penting yang harus dihindari pada saat penyambutan adalah sebagai 

berikut, kecuali; 
a. Perlakuan atau respon berlebihan, overacting 
b. Kepura-puraan, seperti halnya main peran dalam sandiwara 
c. Membiarkan konseli menunggu 
a. Memberikan tempat duduk kepada konseli 

 
12. Percakapan tak berstruktur, topic netral, bertanya sederhana dan mengalihkan 

topic merupakan jenis-jenis dari teknik: 
a. Membuka interview 
b. Pertengahan interview 
c. Mengakhiri interview 
d. Meringkas percakapan 

 
13. Salah satu tujuan utama dari penyambutan adalah 

a. Memberikan kebebasan pada konseli 
b. Memberikan kesan adanya harapan terhadap pelayanan  konselor 
c. Mendekatkan konselor dengan konseli 
d. Memberikan kesempatan konseli berbicara 

 
14. Bentuk respon-respon wajar ketika menyambut konseli adalah sebagai berikut, 

kecuali 
a. Menggandeng tangan konseli 
b. Mendekati konseli 
c. Menawarkan tempat duduk bagi konseli 
d. Menjabat tangan konseli 

 
15. Yang perlu dihindari oleh konselor ketika menyambut kedatangan konseli 

adalah sebagai berikut, kecuali 
a. Perilaku/respon yang berlebihan 
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b. Membiarkan konseli menunggu 
c. Kepura-puraan 
d. Menghampiri konseli 

 
16. Konselor biasanya berinisiatif membuka interview, dengan pertimbangan: 

a. Menghemat waktu 
b. Mengakrabkan konselor dengan konseli 
c. Memberi kesempatan konseli bicara 
d. Mengaktifkan partisipasi konseli 

 
17. Teknik yang member kesempatan konseli untuk memulai  proses interview dan 

konselor meresponnya dengan verbal minimal adalah 
a. Topik netral  
b. Percakapan tak berstruktur  
c. mengalihkan topic   
d. bertanya sederhana 

 
18. Membuka interview bertujuan untuk 

a. Memperoleh informasi detail masalah konseli 
b. Persiapan bagi konselor untuk wawancara konseling 
c. Mengakrabkan diri dengan konseli 
d. Meredakankecemasankonseli 

 
19. Keterampilan attending yang harus dikuasai oleh konselor adalah 

a. Mendengaraktif  
b. member pertanyaan terbuka  
c. gesture tubuh  
d. memperhatikan 

 
20. Hal penting yang harus dipertimbangkan oleh konselor pada keterampilang 

attending adalah 
a. Kontak mata   
b. gesture  
c. perilaku baik  
d. budaya 

 
21. Berikut ini merupakan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 

mendengarkan aktif, kecuali 
a. Refleksi  
b. Parafrase   
c. Pertanyaan tertutup  
d. bahasa tubuh 

 
22. Jenis pertanyaan terbuka biasanya diawali dengan kata Tanya seperti 

a. Berapa   
b. dimana  
c. bagaimana   
d. dengan siapa 

 
23. Pertanyaan yang baik akan membantu konselor dalam 

a. Menjaga hubungan baik dengan konseli 
b. Meminimalkan konflik dengan konseli 
c. Memperoleh pemahaman yang terkait dengan topic pembicaraan 
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d. Memberi kesempatan konseli berbicara 
 

24. Salah satu langkah pemecahan masalah adalah… 
a. penentuan sebaya    
b. penetapan masalah dan penyebabnya  
c. penetapan pemberi bantuan 
d. penentuan pendekatan 
 

25. Mana yang bukan kagiatan pembinaan hubungan baik? 
a. penyambutan         
b. pengungkapan tujuan      
c. pembicaraan topik netral 
d. Penerimaan 
  

26. Apa yang dimaksud masalah? 
a. sesuatu yang menghambat diri   
b. sesuatu yang mendorong diri  
c. sesuatu yang sesuai dengan diri  
d. sesuatu yang diharapkan 
  

27. Penyebab masalah belajar yang berasal dari dalam diri santri ialah… 
a. keterampilan belajar efektif               
b. persepsi ilogis                   
c. semangat juang 
d. adaptasi santri 
                   

28. Mahasiswa berteman dengan sebaya yang mendukung perkembangan dirinya. 
Perilaku  
    tersebut adalah wujud dari strategi apa? 
    a.  changing attitude   

b. changing environment      
c. selecting the appropriate environment 
d. changing aptitude 
  

29. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah termasuk langkah apa dalam 
pembantuan  
    pemecahan masalah? 
    a. Eksplorasi masalah     
    b. Penetapan dan pelaksanaan pemecahan masalah   
    c. Evaluasi pemecahan masalah 
 d. penentuan strategi 
 
30. Apa tujuan pemberian bantuan pemecahan masalah sebaya? 
    a. memecahkan masalah sebaya         
    b. membelajarkan sebaya dalam memecahkan masalahnya                
    c. memecahkan masalah sebaya secara realistis 
    d. mengeksplorasi masalah sebaya 
 
31. Menguji kelemahan dan kelebihan alternatif pemecahan masalah termasuk langkah 
pa dalam pemberian bantuan pemecahan masalah? 

    a. pembinaan hubungan baik 
    b. eksplorasi masalah dan penyebabnya 
    c. penetapan dan pelaksanaan pemecahan masalah 
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    d. topik netral 
 
 

32. Mana pernyataan berikut ini yang bukan langkah evaluasi?  
   a. mengumpulkan informasi terkait masalah 
   b. membandingkan keadaan akhir sebaya dengan tujuan yang ingin dicapai 
   c. menetapkan keefektifan pembantuan pemecahan masalah 
   d. menilai efektifitas strategi pemecahan masalah 
 

  33. Kegiatan tindak lanjut diberikan setelah langkah apa? 
a. Eksplorasi masalah 
b. Evaluasi 
c. Penetapan alternatif pemecahan masalah 
d. Pembukaan 

 
 
 

 


