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Assalamu‟alaikum, Wr.WB. 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Modul Mata Pelajaran Bimbingan 

KONSELING ini, sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM 

PB. SOEDIRMAN  I tingkat X (Sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian 

TKRO. 

E – Book / Lembar Kerja ini disusun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, untuk 

persiapan pembelajaran dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi 

disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada 

umumnya. 

Dalam E-Book ini penyusun memberikan beberapa materi yang mudah-mudahan dapat 

memperkaya pengalaman dalam menghadapi situasi dan masa yang akan datang terutama 

selepas dari masa SMK yang nanti akan berkecimpung baik dalam dunia kerja maupun 

dunia Perguruan Tinggi. Sehingga menjadi bekal terutama dalam menghadapi runtutan 

seleksi kerja.  

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru 

mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa‟alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

Jakarta, 09 Juli 2020 

        Penyusun 

 

        Ruhaeni Rizky, S.Psi 

        NRP. 09.0966 

 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

ii Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan materi yang dibahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi 

Waktu yang telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa 

materi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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BAB 1. MANAJEMEN WAKTU 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri 

secara emosional, sosial, dan ekonomi 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar dan Pribadi 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami Pengertian dari Manajemen Waktu, 

mempergunakan waktu dengan baik, mengetahui kerugian ketika tidak dapat 

membagi dan mempergunakan waktu dengan baik 

 

 

 

Gambar 1 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Gambar 2 

Waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari untuk bisa mempergunakannya 

dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing- masing individu. Hanya saja tidak semua 

orang mengerti atau menggunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin juga 

bahkan lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah adanya istilah, 

pemberdayaan dan penerapan time management atau manajemen waktu. 

Manajemen waktu merupakan suatu guide-line atau panduan yang terdiri dari 

perencanaan, pengendalian dan struktural cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu 

yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seorang individu harus 

memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang 

yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas 

mereka sendiri. 

Mengenal Apa Itu Manajemen Waktu 

Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap 

waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai 

tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, 

minat pribadi dan komitmen dengan keterbatasan waktu. 

Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk 

mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu 
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biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk 

mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal 

deadline. 

 

Manfaat dan fungsi manajemen waktu 

Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan 

penting dalam segala hal karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan 

efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang 

tidak penting. Berikut ini adalah manfaat dalam manajemen waktu yang benar : 

  

 Meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan 

Sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada 

target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda 

mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. 

 Meningkatkan Kepuasan Pekerjaan dan Peningkatan Peluang 

Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi 

dan memberi Anda lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi 

peluang- peluang lain yang ada. 

 Mengurangi Kadar Stress dan Tekanan 

Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, 

stress juga tekanan. Disamping itu Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang 

Anda rasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. 

 Mencapai Target dan Tujuan 

Target yang diinginkan akan lebih cepat terealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi 

jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. 

Pentingnya keterampilan manajemen waktu 

 

 

 

 

TUGAS 1 : Manajemen Waktu 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

1. Apa pengertian Manajemen Waktu? 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

2. Mengapa kita perlu mengatur waktu? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana cara kalian mengatur waktu! 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

4. Apa manfaat yang kalian rasakan dengan mengatur waktu ? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 

Waktu tak kan kembali 
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BAB 2. DAHSYATNYA KEUTAMAAN BERSYUKUR 

 

 

Tugas 

Perkembanga

n 

:

  

Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri 

secara emosional, sosial, dan ekonomi 

 

Bidang 

Bimbingan 

:

  

Pribadi 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat 

(Tuhan YME) serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah 

diberikan oleh-Nya. Peserta didik/ konseli memahami Manfaat Bersyukur 

   

Banyak orang yang mengira bahwa ujian hanya berupa kesedihan dan kesusahan belaka, namun 

sebenarnya kesenangan dan harta merupakan bentuk ujian dari Allah juga. Sebagaimana yang 

telah ditimpakan kepada Firaun, mereka diberikan harta benda dan kekuasaan namun enggan 

bersyukur sehingga mereka kembali dihinakan kembali oleh Allah dengan sehina-hinanya. 

 

Namun bagi orang yang pandai bersyukur Allah telah berjanji akan menambahkan nikmatnya, 

sebagaimana Firmannya dalam Al-Quran yang berbunyi “Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu 

memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat Ku 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

Sebagaimana dengan Nabi Sulaiman yang diberikan kekuasaan dan pengetahuan yang tinggi, 

maka ia bersyukur atas nikmat tersebut dan Allah pun meninggikan Nabi Sulaiman dengan 

derajat yang tinggi. 

 

Begitulah pentingnya kita untuk bersyukur dalam kehidupan ini, banyak sekali kisah-kisah yang 

Allah abadikan dalam Al-Quran agar manusia bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. 

Meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, mobil mewah, rumah mewah, dan lain 

sebagainya. Namun rasa syukur kita kepada nikmat Allah yaitu sehat, tidak kurang satu apapun 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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dalam fisik kita, masih bisa bernafas, nikmat islam, nikmat melihat, itu semua merupakan hal 

yang patut kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita bersyukur. 

 

Cara kita bersyukur bisa kita mulai dengan banyak memuji Allah, selalu mentaati perintahnya, 

dan merealisasi rasa syukur kita dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Jika begitu maka 

penyakit-penyakit hati akan hilang dari kita, menjadikan kita orang yang cukup, dan Allah akan 

senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. 

 

Manfaat Bersyukur 

 Hidup dalam keberuntungan  

 Hidup dalam kebahagiaan 

 Memiliki wibawa dimata orang lain 

 Terilihat lebih rupawan 

 Awet muda dan umur panjang 

 

AKIBAT DAN ANCAMAN JIKA TIDAK MAU BERSYUKUR 

 Hidup menderita 

 Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan 

untuk berusaha lebih baik.  

 Hidup menjadi selalu sial 

 Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada 

diri sendiri (Pesimis) dan pada orang lain (buruk sangka).  

 Mudah terserang penyakit 

 Pemarah, Pengiri dan berfikirnegatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur 

dengan keadaan yang dia miliki. 

 Di akhirat mendapat siksaan 

 

SEBAB-SEBAB KURANG BERSYUKUR : 

 Lalai dari nikmat Tuhan. 

Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat 

yang umum maupun khusus. Akan tetapi dia lalai darinya.  

 Kebodohan terhadap hakikat nikmat 
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Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat 

nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan, karena dia tidak 

mengetahui hakikat nikmat.  

 Pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya 

 Jika seorang manusia melihat kepada orang yang diatasnya, yaitu orang-orang yang 

diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya 

 Melupakan masa lalu 

 

Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia 

hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, 

penghidupan atau tempat tinggal. 

 

 

TUGAS 2 : Bersyukur 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

1. Apakah pentingnya dari kita bersyukur? 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

2. Apakah diri kalian sudah bersyukur? 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari 

a) Terhadap orang tua 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

b) Diri sendiri 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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c) Orang lain 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

d) Allah SWT 

………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

Selalu Bersyukur Atas apa yang Allah berikan 
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BAB 3. KONSEP DIRI REMAJA 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri 

secara emosional, sosial, dan ekonomi 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami konsep diri, factor yang mempengaruhi 

konsep diri 

   

KONSEP DIRI REMAJA 

Pengertian Konsep Diri Secara Umum 

Konsep Diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri 

sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Pandangan 

diri atau konsep diri ini mencakup berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan 

termasuk kegagalannya. 

 

Konsep diri (self concept) adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian 

individu punya peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan 

perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. 

 

Secara sederhana, pengertian konsep diri adalah pandangan, penilaian atau pandangan seseorang 

pada dirinya sendiri. Salah satu dari para ahli seperti Atwater membagi konsep diri menjadi tiga 

bentuk, antara lain; 

 Body image, kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri 

 Ideal self, harapan dan cita-cita seseorang tentang dirinya sendiri 

 Social self, bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya 

 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Konsep diri sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial hingga 

lingkungan pekerjaan sekalipun. Seseorang memiliki konsep diri negatif bila memandang 

dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten dan sebagainya. 

Pengertian Konsep Diri Menurut Para Ahli 

Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi konsep diri, diantaranya adalah: 

1. Rochman Natawidjaya (1979) 

Menurut Rochman Natawidjaya pengertian konsep diri adalah persepsi individu mengenai 

dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya dan 

hubungannya dengan orang lain. 

 

2. James F. Calhoun (1995) 

Menurut James F Calhoun pengertian Konsep diri adalah gambaran mental individu yang terdiri 

dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. 

 

3. Stuart & Sundeen (2005) 

Menurut Stuart & Sundeen pengertian konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan, dan 

kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi 

hubungannya dengan orang lain. 

 

4. Keliat (2005) 

Menurut Keliat definisi konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, 

emosional, intelektual, sosial dan spiritual. 

 

5. Potter dan Perry (2005) 

Menurut Potter & Perry pengertian konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran 

yang kompleks dari perasaan, sikap dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Konsep diri 

memberi individu kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen diri terhadap situasi dan 

hubungan seseorang dengan orang lain. 

 

6. Burns 

Menurut Burns dalam Pudjijogyanti (1993:2) pengertian konsep diri adalah hubungan antara 

sikap dan keyakinan tentang diri sendiri. 

 

7. Clara R. Pudjijogyanti (1995) 
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Menurut Clara R. Pudjijogyanti pengertian konsep diri merupakan salah satu faktor penentu 

perilaku seseorang, apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seseorang adalah perwujudan 

dari adanya gangguan dalam usaha pencapaian harga diri. 

 

Konsep diri terdiri dari beberapa komponen, diantaranya: 

1. Citra Tubuh 

Citra tubuh atau gambaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya (fisik) baik disadari 

maupun tidak disadari. Komponen ini mencakup persepsi masa lalu dan/atau sekarang 

mengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. 

2. Ideal Diri 

Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku 

berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Pembentukan ideal diri mulai terjadi 

sejak masa anak-anak dan dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. 

3. Harga Diri 

Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis 

seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Komponen konsep diri yang 

satu ini mulai terbentuk sejak kecil karena adanya penerimaan dan perhatian dari sekitarnya. 

4. Peran Diri 

Peran diri adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan kelompok 

sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. 

5. Identitas Diri 

Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dari hasil 

observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. 

Komponen konsep diri ini mulai terbentuk dan berkembang sejak masa kanak-kanak. 

 

Macam-Macam Konsep Diri 

Secara umum jenis konsep diri ada dua macam, diantaranya adalah: 

1. Konsep Diri Positif 

Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak 

situasi. Ia memandang hal-hal buruk memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari 

segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis dan selalu berpikir ada yang 

bisa dipecahkan. 
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Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif adalah: 

 Menganggap orang lain sama dengan dirinya 

 Punya keyakinan mampu mengatasi bermacam masalah 

 Bisa menerima pujian tanpa merasa malu 

 Punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum 

tentu diterima semua anggota masyarakat 

 Keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri 

2. Konsep Diri Negatif 

Orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat 

kesempatan dalam kesulitan. Bahkan, mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jika pun 

gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan, orang lain atau diri sendiri. 

 

Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri negatif adalah: 

 Merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan 

 Sangat sensitif terhadap kritikan 

 Responsi terhadap pujian 

 Cenderung bersikap hiperkritis 

 Punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain 

 

Contoh Konsep Diri 

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian konsep diri, pembentukan pola pikir ini 

dipengaruhioleh banyak hal. Termasuk pada pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar, karena 

hal ini akan menjadi bahan informasi seorang anak akan label yang diberikan oleh orang lain 

padanya. 

 

Pengalaman ini kebanyakan akan terbawa sampai kehidupan dewasa. Contoh konsep diri; 

seorang anak yang kerap dipukul, dibentak, dihina dan tidak pernah dipuji umumnya akan 

memiliki konsep diri negatif karena menerima perlakuan tersebut sebagai bentuk hukuman atas 

kesalahannya. Sebaliknya, bila ia tumbuh di lingkungan yang baik, ia akan merasa dihargai dan 

tumbuh lebih positif. 

 

Namun demikian, bukan berarti konsep diri ini bersifat statis. Konsep ini bergantung pada 

aspek-aspek lainnya sehingga suatu saat akan berubah. 
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Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Masalah yang terjadi pada manusia sebagian besar berakar pada cara pandangnya terhadap diri 

sendiri. Pemahaman ini kerap berakar dari pikiran negatif baik pada diri sendiri, seperti merasa 

inferior, tidak berguna, tidak cantik dan berbagai kritik pada diri sendiri yang justru membangun 

problematika. 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang selain pola asuh orang tua, 

diantaranya: 

1. Kegagalan 

Disadari atau tidak, kegagalan yang terjadi secara terus menerus akan memberikan 

pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak 

berguna. 

2. Depresi 

Ketika seseorang dilanda depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. 

3. Overthinking 

Bersikap overthinking sangatlah tidak baik karena bisa mengarah ke pikiran yang buruk, 

terlebih pada penilaian diri sendiri. Seseorang cenderung menilai diri sendiri ke arah yang 

negatif sehingga overthinking harus segera dihentikan. 

 

Memahami pengertian konsep diri sangatlah penting. Apa lagi bila terjun di dalam dunia 

bisnis. Sudah pasti akan banyak kendala yang menghadang dan kita dituntut untuk selalu 

bersikap dan berpikir positif dalam mencari solusi. 

 

Terkadang ketika seseorang sudah terbentuk memiliki konsep diri yang negatif, sangat sulit 

untuk beranjak dari pikiran ini. Harus dengan keinginan keras dan dukungan dari orang 

sekitarnya. 

 

 

TUGAS 3 : Konsep Diri 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

1. Tuliskan pengertian konsep diri menurut kamu sendiri! 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

2. Buatlah analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan Teori SWOT yang telah 

dipelajari! 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

3. Menurut Diri Sendiri 

Kelebihan Fisik saya adalah........... 

Kekurangan Fisik saya adalah............... 

Kelebihan Psikis saya adalah.............. 

Kekurangan Psikis saya adalah ............... 

 

4. Menurut orang lain 

  Kelebihan Fisik saya adalah........... 

Kekurangan Fisik saya adalah............... 

Kelebihan Psikis saya adalah.............. 

Kekurangan Psikis saya adalah ………. 

 

Semangat menjadi pribadi yang lebih baik 
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BAB 4. POTENSI DIRI REMAJA 

 

 

Tugas 

Perkembanga

n 

:

  

Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karier dan 

apresiasi seni 

 

Bidang 

Bimbingan 

:

  

Pribadi 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami Potensi diri yang dimiliki, factor yang 

mempengaruhi konsep diri 

   

POTENSI DIRI REMAJA 

 

Setiap orang tentu akan memiliki potensi di dalam dirinya, meski mungkin saja jumlah 

potensi ini tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam potensi diri 

inilah yang kemudian akan Membantu kita untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 

berbagai hal, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dan kendala yang kita temui di dalam 

kehidupan kita. Begitu pentingnya untuk memiliki potensi diri yang maksimal di dalam hidup 

ini, agar semua bisa berjalan dengan lebih mudah dan menyenangkan bagi diri kita sendiri 

Pada dasarnya, ada banyak sekali orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya, 

bahkan sekedar hanya mengenalinya di dalam diri mereka. Hal ini tentu sangat merugikan, 

mengingat potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan 

maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. 

Ketika seseorang tidak mampu menemukan potensi dirinya, maka besar kemungkinan 

orang tersebut hanya akan melakukan pencapaian yang itu-itu saja sepanjang hidupnya. Orang 

tersebut tidak akan bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai titik terbaik di dalam 

kehidupannya, atau bahkan bisa jadi lebih buruk dari kondisi tersebut. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sangat penting untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi tersebut dengan semaksimal mungkin, agar bisa ikut berkembang dan 

sukses dalam berbagai hal. Entah sudah atau belum, tidak ada salahnya untuk mengenali 

kembali potensi di dalam diri. Simak beberapa cara berikut ini, yang bisa membantu untuk 

melakukannya: 

 

1. Memahami diri sendiri 

Orang lain mungkin kenal dan paham dengan diri Anda, terutama orang-orang terdekat yang 

memang berasal dari lingkungan pribadi. Namun bukan orang-orang ini yang dapat 

menemukan potensi diri, sebab hal seperti ini seharusnya Anda temukan sendiri di dalam diri 

sendiri. 

 

Penting untuk menyadari apa saja yang Anda inginkan dan apa saja yang akan membuat 

bahagia, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian hidup ke depannya. Apa saja 

yang akan membuat sedih dan bagaimana mengatasi hal tersebut jika sampai terjadi, 

sehingga tidak terpuruk dan roboh ketika sewaktu-waktu dihadapkan pada sebuah kesedihan 

yang dalam. 

 

Cobalah mengenali diri lebih dalam, gali semua yang terbaik dan terburuk di dalam sana, 

sehingga Anda bisa melihat diri yang sebenarnya. Hal tersulit dalam hidup ini adalah 

mengatasi diri sendiri dan bukan mengatasi orang lain atau musuh kita sekalipun, sebab kita 

seringkali tidak ingin bercermin dan melihat semua yang ada di dalam diri kita (keburukan 

dan kebaikan). Mulailah memahami diri sendiri sejak saat ini, sehingga bisa menemukan diri 

yang sebenarnya dan bukan diri yang selalu Anda inginkan saja. 

 

2. Apa yang Ingin Dicapai dalam Hidup? 

Hidup ini harus dijalani dengan satu tujuan, di mana titik inilah yang akan dijadikan sebagai 

sebuah pencapaian maksimal yang akan membuat bahagia. Bagaimana mungkin seseorang 

menjalani hidup tanpa tujuan yang tepat, bukankah dia akan selalu “hilang” atau bahkan 

tenggelam di jalan yang akan membawanya entah ke mana? 

 

Tentukan dan milikilah tujuan hidup mulai sekarang, atau jika sudah memilikinya, maka 

mulailah menetapkan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan hidup tidaklah selalu 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

17 Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

harus yang muluk-muluk dan luar biasa, sebab sesuatu yang sederhana juga terkadang luar 

biasa pada pandangan seseorang. 

Tujuan hidup inilah yang akan menjadi titik di mana Anda merasa “utuh” dan berhasil 

dengan sempurna. Artinya, anda merasa bahagia ketika mencapainya, bahkan meski itu harus 

dilakukan dengan sebuah upaya yang luar biasa keras sepanjang hidup. 

 

3. Seberapa Besar Upaya yang Dikeluarkan dalam Mencapai Tujuan Hidup? 

Terkait dengan tujuan hidup, Anda tentu wajib melakukan semua yang terbaik untuk 

mencapainya. Bukan hanya itu saja, berbagai upaya dan juga kemampuan yang dimiliki 

haruslah dikerahkan dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, seberapa besar 

Anda telah berupaya selama ini? 

 

Tujuan hidup bukanlah mimpi panjang yang indah dan harus dirawat seumur hidup, sebab ini 

adalah sesuatu yang harus direalisasikan dan segera dicapai dengan baik. Untuk mencapai 

ini, kerahkan semua yang Anda bisa, termasuk semua potensi diri Anda yang belum pernah 

digunakan selama ini. Jika berupaya dengan sebaik mungkin, maka potensi diri akan ke luar 

dengan sendirinya dalam upaya tersebut. 

 

4. Sudah Yakin pada Kemampuan yang Dimiliki? 

Percaya diri itu penting, bahkan sangat penting untuk selalu dimiliki di dalam diri. Namun di 

luar sana, ada banyak sekali orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup di dalam 

diri mereka, meskipun mereka memiliki banyak kemampuan di dalam diri mereka. 

 

Jika selalu takut jatuh, maka bagaimana Anda akan berlari dengan kencang dan melalui 

semua rintangan yang ada? Jangankan berlari, berjalan saja mungkin akan selalu penuh 

pertimbangan, bahkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. 

 

Percayalah pada kemampuan diri, bahwa apapun masalah yang akan terjadi nanti, maka akan 

siap dan bisa mengatasinya dengan baik. Jangan mengecilkan potensi diri dengan membunuh 

rasa percaya diri Anda sendiri, sebab hal ini akan sangat merugikan diri sendiri. 

 

5. Apa Motivasi Terbesar ? 
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Untuk mencapai titik yang tinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab akan 

dibutuhkan sebuah kerja keras yang maksimal untuk mencapai hal tersebut dengan baik. 

Motivasi adalah sesuatu yang akan membuat kembali “hidup”, meskipun telah hampir mati 

ketika berupaya untuk mencapai tujuan hidup. Jadi sudah jelas, Anda harus memiliki sesuatu 

yang luar biasa  yang bisa dijadikan sebagai motivasi hidup. 

 

Sebuah motivasi yang kuat juga akan membantu untuk menggali semua potensi diri, sebab 

akan membutuhkan kombinasi kedua hal tersebut untuk mencapai tujuan hidup. 

 

6. Bisakah Memaafkan Diri Sendiri? 

Marah kepada diri sendiri atau kecewa atas perbuatan diri sendiri, ini bukan sebuah masalah 

yang besar, selama bisa memaafkan diri sendiri setelahnya. Penting untuk sesekali 

“memaklumi” diri sendiri, agar bisa memaafkan diri ketika kecewa atau marah atas sebuah 

hal yang terjadi di luar keinginan. 

 

7. Mampukah Menerima Kekurangan dan Mengatasinya? 

Tidak ada manusia yang sempurna. Pahami hal tersebut dengan baik, agar bisa menerima 

kekurangan diri sendiri. Sadarilah kekurangan dan berusahalah dengan keras untuk 

memperbaiki / mengatasinya. Belajar, belajar, dan belajarlah hingga bisa menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi. 

 

Berusaha Memahami Diri Sendiri secara Utuh 

Pada dasarnya semua orang memiliki potensi diri, meskipun tidak semua orang menyadari hal 

ini di dalam diri mereka. Bukan orang lain, namun diri sendirilah yang harusnya paham dan 

menemukan potensi tersebut di dalam diri. Mulailah menggali dan memahami diri sendiri, agar 

bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri. 

 

 

TUGAS 4 : Potensi Diri Remaja 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Bagaimana upaya kalian memahami diri sendiri! 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

2. Apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

3. Sudah tercapaikah saat ini, kira-kira sudah berapa persen? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

4. Yakinkah kalian akan mencapai apa yang kalian harapkan di poin 2! 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

5. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk mewujudkan harapan tersebut? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

6. Sebagai remaja, apa yang kalian ingin perlihatkan pada orang lain? 

Misalnya : Mandiri, tidak mau dibantu, dianggap sudah besar, dsb 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

7. Apakah Potensi dari diri kalian? 

Misalnya : bidang music, masak memasak, mekanik dsb 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

Kadang kita gagal bukan karena tidak memiliki 

potensi, tetapi karena kurangnya persiapan. 
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BAB 5. PENYESUAIAN DIRI 

 

 

Tugas 

Perkembanga

n 

:

  

Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:

  

Sosial 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami Potensi diri yang dimiliki, factor yang 

mempengaruhi konsep diri 

   

Peduli di Sekolah, Rumah, Lingkungan Masyarakat 

Apa saja contoh perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari? Peduli merupakan salah satu 

kebiasaan positif dimana selalu memperhatikan serta bersifat empati terhadap kondisi dan 

keadaan sekitar. Sikap peduli menjadi bukti keberpihakan kita dalam menangani berbagai 

persoalan. Orang-orang yang peduli adalah mereka yang yang memiliki nilai positif dan 

cenderung disukai oleh banyak orang. 

Peduli artinya dalam bahasa inggris adalah CARE, banyak sekali jenis sikap ini yang 

ditunjukkan kepada sesama manusia maupun mahluk lain seperti hewan maupun tumbuhan. 

Sikap ini membuktikan bahwa sebagai makhluk sosial kita harus ikut berpartisipasi dan proaktif 

dalam menyelesaikan permasalahan di sekitar. 

Walaupun pengertian peduli sangatlah luas, namun di sini tidak akan membahas mengenai 

definisi dari sikap ini, melainkan lebih fokus untuk membahas beberapa contoh perilaku yang 

menunjukkan sikap kepedulian di berbagai kondisi dan tempat, seperti di sekolah, di dalam 

rumah dan keluarga, di tengah masyarakat sosial dan pada area tempat kerja seperti kantor. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Orang-orang yang peduli cenderung mengerti terhadap kebutuhan orang di sampingnya baik itu 

pasangan, keluarga, maupun teman dekatnya. Mereka adalah yang peka terhadap perubahan 

kondisi, dan langsung menyelesaikan permasalahan yang sekiranya terjadi disekitar mereka. 

Contoh Perilaku Peduli 

Berbagi dengan teman yang tidak membawa uang jajan Ketika kamu sekolah tidak ada teman 

sekelas yang memiliki kondisi perekonomian yang kurang beruntung sehingga dia tidak 

mendapatkan uang jajan untuk bisa jajan di kantin seperti pelajar pada umumnya 

Ini menjadi tugas kamu untuk berbagi baik itu berbagi makanan maupun minuman kepadanya 

dan tidak menyepelekan teman teman mu yang memang kondisi ekonominya tidak seberuntung 

kamu  

1. Menaati Peraturan Sekolah  

Sikap peduli juga bisa sobat kosngósan buktikan dengan perilaku disiplin dan mentaati 

semua peraturan yang ada di sekolah. Peraturan sejatinya ada untuk ditaati dan kita sebagai 

pelajar sudah menjadi kewajiban untuk belajar dan menghindari kenakalan kenakalan remaja, 

apalagi saat ini banyak sekali anggapan bahwa "tidak nakal tidak keren" itu adalah anggapan 

yang keliru dan harus diubah. 

2. Hormat Kepada Guru 

Kepedulian yang tinggi dari seorang siswa kepada guru ditunjukkan dengan penghormatan 

yang membuat guru menjadi sosok yang perlu untuk diteladani, bukan malah dilawan seperti 

beberapa kasus belakangan ini seorang murid yang melawan bahkan melakukan kekerasan 

fisik kepada gurunya. 

3. Tidak Melakukan Bullying 

Bullying atau perundungan merupakan salah satu perbuatan kejam yang dapat 

menghancurkan mental korban. Ini merupakan aksi yang sangat tidak terpuji dan pelakunya 

juga bisa terkena hukum pidana dan bisa dipenjara. Sebagai pelajar yang budiman dan peduli 

akan nilai-nilai budaya timur yang tinggi kesopnana, maka perundungan bukanlah menjadi 

hal yang patut untuk dilakukan 

4. Meminjamkan pena kepada teman yang tidak membawa 
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Salah satu bentuk kepedulian paling sederhana dari seorang teman di dalam kelas adalah 

dengan meminjamkan pena miliknya kepada teman yang lupa membawa pena. Pena 

merupakan salah satu alat tulis yang murah untuk dibeli, namun sering dianggap sepele dan 

merepotkan kalau sobat kosngosan tidak punya 

5. Memberikan sumbangan kepada teman yang mendapatkan musibah 

Kelas yang kompak dan solid adalah yang yang memperbolehkan anggota kelasnya Apabila 

ada yang terkena musibah. Dibutuhkan kerjasama antara ketua kelas, bendahara, sekretaris, 

dan anggota untuk membantu teman sekelas yang terkena musibah seperti orangtua 

meninggal, terkena banjir dan sebagainya. 

6. Menyisihkan uang jajan untuk teman yang kurang mampu 

Kalau tadi kita peduli kepada teman sekelas yang terkena musibah maka kali ini ada juga 

teman sekelas yang memang kurang mampu secara ekonomi dan mungkin tidak bisa 

membayar uang SPP nya untuk sekolah. Kepedulian semua anggota kelas bisa diuji dengan 

mengumpulkan bantuan untuk teman tersebut 

7. Sikap Peduli di Rumah 

a) Merawat Keluarga yang Sakit 

Sebagai anggota keluarga yang memang memiliki hubungan darah sudah seharusnya sobat 

kosngosán merawat anggota keluarga yang sakit. Karena sepanjang hidup manusia pasti 

ada yang namanya jatuh sakit, dan sudah menjadi tugas kita untuk menjenguk dan 

merawat mereka di rumah sakit apabila memang dibutuhkan 

b) Memenuhi Permintaan Keluarga 

Seorang kakak yang memenuhi permintaan adiknya atau orang tua yang memenuhi 

permintaan anak-anaknya adalah suatu kepedulian yang memang lumrah dalam rumah 

tangga. 

Karena setiap orang pastinya memiliki harapan atau permintaan kepada orang lain. 

Permintaan ini baik yang bersifat personal ataupun permintaan yang bersifat jangka 

panjang seperti orangtua yang meminta anak untuk sekolah di PTN, anak yang meminta 

ortu untuk menjaga kesehatannya dan sebagainya. 
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c) Tidak Melakukan Diskriminasi Dalam Keluarga 

Seringkali kita merasa bahwa Terkadang ada perlakuan yang tidak adil dalam keluarga 

dan itu memang harus benar-benar dihilangkan untuk menciptakan kepedulian yang adil. 

Kalau sobat kosngosan sering merasakan didalam sebuah keluarga ada yang pilih kasih 

terhadap salah satu anggota keluarga yang lain, maka itu harus diubah dan segera lah 

untuk membuat perlakuan yang adil untuk semua anggota keluarga 

d) Menghargai Pendapat Anggota Keluarga 

Masing-masing keluarga memiliki hak untuk mendengar dan didengarkan. Karena setiap 

orang tentunya memiliki pendapat yang harus dihargai keberadaannya. Sehingga salah 

satu bentuk kepedulian dalam keluarga adalah dengan menghargai pendapat mereka dan 

memberikan apresiasi positif 

Sikap Peduli di Lingkungan Sosial 

1. Menolong Tetangga yang Kesusahan 

Salah satu bentuk kepedulian sosial dalam hal bermasyarakat adalah dengan menolong 

tetangga yang sedang mengalami kesusahan baik itu memberikan bantuan secara moril 

maupun material 

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketimuran, tentunya kita sangat responsif 

terhadap kejadian sekitar apalagi hal-hal yang menimpa tetangga kita. Maka kepedulian itu 

akan muncul ketika kita mendapati tetangga yang sedang mengalami kesusahan atau musibah 

2. Saling Menghargai Perbedaan 

Dalam berkehidupan sosial di tengah masyarakat tentunya tidak ada yang seragam dalam 

berbagai hal, misalnya perbedaan pilihan politik, beda agama, beda suku, cara pandang dan 

sebagianya 

Jangan sampai perbedaan tersebut malah memunculkan konflik dan perselisihan yang 

mengakibatkan kehidupan sosial sobat kosngosan tidak tenang dan aman. Oleh karena itu 

sebagai salah satu bentuk kepedulian kita juga harus saling menghargai yang namanya 

perbedaan 
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3. Menghibur Tetangga yang Terkena Musibah 

Salah satu bentuk kepedulian lain adalah dengan menghibur tetangga yang terkena musibah 

baik itu menjadi tempat curhat mereka dan memberikan dukungan moril untuk tetap tabah 

dalam menghadapi ujian tersebut 

4. Ikut Gotong Royong dan Ronda Malam 

Yang namanya program sosial di masyarakat harus benar-benar didukung dengan cara ikut 

aktif terlibat dalamnya. Bukan malah bersifat apatis dan tidak tahu menahu 

Sebagai contoh kepedulian kita wajib untuk Mengikuti gotong royong yang memang sudah 

disepakati bersama misalnya untuk membersihkan jalanan pada minggu pagi atau mengikuti 

ronda malam setiap bulannya. Baca juga : Contoh Proposal Gotong Royong Masyarakat 

5. Sikap Peduli di Kantor 

a) Menyapa Rekan Kerja 

Salah satu hal sepele yang sangat diabaikan oleh bekerja saat ini adalah tidak menjalin 

hubungan positif dengan rekan sekerjanya. Sebagai contoh ketika masuk kantor pertama 

kali maka kita bisa menyamarkan kerja kita untuk menjalin kekompakan tim yang lebih 

baik 

b) Disiplin Bekerja 

Bentuk kepedulian bekerja adalah dengan bersifat disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. 

Ini adalah ciri dari karyawan idaman yang dibanggakan oleh perusahaan. Disiplin 

bekerja tidak hanya tepat waktu ketika masuk, tetapi juga seluruh perbuatan dan tingkah 

laku tidak merugikan perusahaan 

c) Menolong Ketika Rekan Kerja yang Kesusahan 

Rekan kerja mu memang telah memiliki deskripsi pekerjaannya masing-masing Namun 

apabila mereka mengalami kesulitan dalam bekerja sobat kosngosań bisa menawarkan 

diri untuk membantu, tapi pastikan kamu juga sedang free atau bebas tugas. Begitu juga 

sebaliknya ketika kamu mengalami kesulitan jangan sungkan untuk meminta bantuan 

teman-temanmu 
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d) Memperhatikan Bawahan 

Ketika kamu dipercaya untuk memimpin suatu tim atau divisi maka jadilah seorang 

pemimpin yang peduli terhadap bawahan dengan memperhatikan pekerjaan mereka. 

Jangan bersifat apatis dan bahkan marah marah tanpa solusi ketika mendapati masalah 

e) Menghormati Atasan 

Begitu juga ketika kamu menjadi bawahan suatu tim kamu juga harus menghormati yang 

namanya atasan dan berikanlah saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan tim 

atau divisi yang ada bersama mu 

 

 

TUGAS 5. Penyesuaian Diri 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

1. Bagaimana upaya kalian memahami diri sendiri! 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

2. Apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

3. Sudah tercapaikah saat ini, kira-kira sudah berapa persen? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

4. Yakinkah kalian akan mencapai apa yang kalian harapkan di poin 2! 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 
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5. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk mewujudkan harapan tersebut? 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

6. Sebagai remaja, apa yang kalian ingin perlihatkan pada orang lain? 

Misalnya : Mandiri, tidak mau dibantu, dianggap sudah besar, dsb 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

7. Apakah Potensi dari diri kalian? 

Misalnya : bidang music, masak memasak, mekanik dsb 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

Semakin besar harapanmu, semakin besar potensi 

kekecewaanmu. 
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BAB 6. CARA BELAJAR YANG EFEKTIF 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 

kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan/atau 

mempersiapkan karier serta berperan dalam kehidupan masyarakat; 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami cara belajar yang efektif sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal 

   

Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah 

kesan dari bahan yang telah dipelajari ( Bari Djamarah). Belajar dapat didefinisikan sebagai 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman (James O. 

Wittaker). Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah 

melalui praktek dan latihan (Howard L. Kingsley)Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena 

perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi 

suatu hasil belajar. Misalnya: Seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh 

orangtua, merangkak, berdiri,dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak bisa 

mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya dan kemudian ia mulai 

dapat berjalan dengan sempurna. (Dalyono, 2006: 104). 

 

Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu 

dengan baik maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan 

menghasilkan perubahan yang bersifat “Intensional (disengaja)”,positif,aktif,efisien,efektif dan 

fungsional. 

 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Tujuan Belajar 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak 

ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan karena hal itu adalah suatu hal yang tidak 

memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Secara global 

tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Maka dari 

pernyataan tersebut akan dijelaskan secara rinci beberapa tujuan belajar berikut: 

 

5. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku.  Dengan 

adanya kegiatan belajar maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan 

kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan ini pendidik bisa melatih 

dalam pembelajaran di sekolah, ini bisa dimulai dari pemberian contoh oleh pendidik itu 

sendiri. Jadi seorang pendidik harus senantiasa menjaga sikap agar bisa menjadi suri 

tauladan bagi peserta didiknya, karena mengingat bahwa tujuan yang diinginkan dalam 

belajar adalah bersifat positif. 

 

6. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan, dari buruk menjadi baik 

Seperti merokok, minum-minuman keras, keluyuran, tidur siang, bangun terlambat, 

bermalas-malasan dan sebagainya. Kebiasaan tersebut harus diubah menjadi yang baik. 

Dalam kegiatan di sekolah, pendidik selain memberi pengetahuan melalui pelajaran yang di 

sampaikan, harus memberikan perhatian yang lebih mengenai peserta didik yang mempunyai 

kebiasaan buruk. Ini bisa dilakukan dengan pemberian kesadaran bahwa perbuatan yang 

dimiliki tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Serta 

pendidik harus memberikan dorongan yang kuat untuk bisa menghilangkan kebiasaan negatif 

yang dimiliki peserta didik tersebut. 

 

7. Belajar bertujuan mengubah sikap, dari negatif menjadi positif 

Misalnya seorang anak yang tadinya selalu menentang orang tuanya, tetapi setelah ia 

mendengar, mengikuti ceramah-ceramah agama, sikapnya berubah menjadi anak yang patuh, 

cinta dan hormat kepada orang tuanya. 

 

8. Belajar dapat mengubah keterampilan 
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Misalnya seseorang yang terampil main bulu tangkis, bola, tinju, maupun cabang olahraga 

lainnya adalah berkat belajar dan latihan yang sungguh-sungguh. Jadi kegiatan belajar dan 

latihan adalah hal yang perlu dilakukan agar terjadi perubahan yang baik pada diri seseorang. 

 

9. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu 

Dalam kaitan hal ini pendidik lebih cenderung memperhatikan dalam penyaluran ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge). Pendidik harus memiliki kesiapan yang baik ketika ia 

akan mengajar dan adanya penggunaan pendekatan, strategi maupun metode agar dalam 

pembelajaran peserta didik tidak merasakan suasana yang membosankan. Pemilihan metode 

harus disesuaikan dengan materi, karakteristik pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan 

sebagainya agar pembelajaran berhasil dengan baik. 

 

Jenis-Jenis Belajar 

Setidaknya ada delapan jenis belajar yang dikakukan oleh manusia, adapaun beberapa jenis 

belajar ialah sebagai berikut: 

10. Belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal 

sehat “logis dan rasional” untuk memecahkan masalah. 

11. Belajar abstrak yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk 

memecahkan masalah yang tidak nyata. 

12. Belajar keterampilan yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan 

otot dan urat syaraf untuk menguasi keterampilan jasmaniah tertentu. 

13. Belajar sosial yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian 

masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi dan lainnya yang 

berhubungan dengan masyarakat. 

14. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih 

baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan 

“kontekstual”. 

15. Belajar pemecahan masalah yaitu belajar berpikir sistematis, teratur dan teliti atau 

menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. 

16. Belajar apresiasi yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu 

objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. 

17. Belajar pengetahuan yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk 

menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. 
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Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil sebagai bentuk gambaran keberhasilan individu setelah meyalurkan bakat, minat dan 

motivasinya dalam kegiatan belajar, jadi pretasi belajar tidak terlepas dari faktor internal 

maupun eksternal. Secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor Psikologis 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku peserta didik, ternyata 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa adalah faktor-faktor psikologis. 

Menurut Sardiman (1990: 30) bahwa, “Faktor-faktor psikologis yang dikatakan memiliki 

peranan penting dalam aktivitas belajar, karena dipandang sebagai cara-cara berfungsinya 

pikiran siswa dalam hubungan dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan 

terhadap bahan pelajaran yang disajikan lebih mudah efektif” . Dengan demikian suatu 

aktivitas belajar akan berjalan baik jika didukung oleh faktor-faktor psikologis anak didik 

(siswa). Secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah sebagai 

berikut: 

 Motivasi 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar atau melakukan aktivitas belajar dengan baik 

kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Menurut Sardiman bahwa motivasi 

yang berkaitan dengan aktivitas belajar yaitu: (1) mengetahui apa yang akan dipelajari, 

dan (2) memahami mengapa hal tersebut harus dipelajari”. 

 Konsentrasi 

Konsentrasi dimaksudkan memutuskan segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi 

belajar. Unsur motivasi dalam hal ini sangat membantu tumbuhnya proses pemutusan 

perhatian. Di dalam konsentrasi ini keterlibatan mental secara detail sangat diperlukan. 

Di dalam aktivitas belajar, jika dibarengi dengan konsentrasi maka aktivitas yang 

dilakukan akan memenuhi sasaran untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. 

 Reaksi 

Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik maupun mental, sebagai 

wujud reaksi. Dengan adanya diri siswa, maka proses belajar mengajar akan menjadi 

hidup, karena siswa tidak hanya sebagai obyek tetapi subyek dalam belajar. 
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2. Faktor Eksternal 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, juga terdapat faktor eksternal yang 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa, yaitu: 

 Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga yang kondusif terhadap aktiviatas belajar siswa, maka 

memungkinkan siswa untuk aktif belajar. Misalnya, orang tua mendisiplinkan diri pada 

setiap habis maghrib untuk membaca buku bersama nak-anak. Kebiasaan ini tentu saja 

akan berpengaruh terhadap pengalaman belajar anak selanjutnya, baik di sekolah maupun 

di perpustakaan. 

 Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak usia 

sekolah, dalam lingkungan masyarakat yang disiplin dalam menjaga anak-anak untuk 

belajar secara intensif, maka akan berpengaruh pada aktivitas belajar siswa. 

 Lingkungan Sekolah 

Kondisi sekolah yang mampu menumbuhkan persaingan positif bagi siswa akan dapat 

memberikan nilai yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, misalkan sekolah 

memberikan hadiah bagi yang aktif belajar di sekolah, dengan aktivitasnya itu mampu 

berhasil. 

 

Cara belajar efektif  untuk pelajaran di SMK yang dipraktikum-kan  : 

Pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi 

keahlian yang dipilih. Buat peta pikiran (mind mapping) untuk memudahkan memahami dan 

mempraktikan teorinya, sehingga ketika dipraktikan akan lebih cepat untuk dipahami. 

Perhatikan setiap instruksi/arahan dari guru atau instrukur praktikum dengan benar, ikuti setiap 

tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang Anda belum pahami. 

Pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum, karena praktikum ke-1, ke-2 

dan seterusnya saling terkait. Apabila tahapan praktikum ke-1 tidak Anda pahami, maka akan 

berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran praktikum berikutnya. Pelajari ulang mind 

mapping setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga 

memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. 

 

 

TUGAS 6. Cara Belajar Yang Efektif 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

1. Apakah pengertian dari belajar 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

2. Bagaimana cara belajar yang efektif 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

3. Tuliskan factor yang mempengaruhi hasil belajar 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana jika kita tidak mau belajar 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

5. Bagaimana cara belajar yang efektif untuk mata pelajaran Praktik 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………… 

 

"Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu 

sangatlah berbahaya!" 
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BAB 7. KENAKALAN REMAJA 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Sosial 

Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami Kerugian dari Kenakalan Remaja 

   

KENAKALAN REMAJA DAN CARA MENGHINDARINYA 

 

a. Pengertian Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku 

menyimpang.  Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat 

penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial 

yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat 

membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara 

tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak 

melalui  jalur tersebut berarti telah menyimpang.  

Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya 

perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si pelaku 

kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang 

disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk 

memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, 

sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Becker (dalam Soerjono 

Tugas perkembangan : 
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Soekanto,1988,26), mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka 

yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian.  

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan 

untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi 

kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat 

menahan diri dari penyimpangan. Masalah sosial perilaku menyimpang dalam “Kenakalan 

Remaja” bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan 

individual melalui pAndangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan 

diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial 

(sosialisasi).  

Silahkan perhatikan definisi kenakalan remaja yang sudah disebutkan di atas tadi. 

Sekarang… Kenapa seorang remaja bisa terjun ke dunia “kenakalan remaja” dan 

bagaimana kita sebagai remaja bisa menghadapinya? Berikut penjelasannya, tentunya 

berdasarkan perspektif seorang remaja. Balik ke definisi awal kenakalan remaja - suatu 

tindakan menyimpang/tidak dapat diterima sosial. Pertanyaannya: kenapa remaja melakukan 

pemberontakan? 

 

b. Faktor Penyebab terjadinya Kenakalan Remaja 

Ada 3 hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu: Keluarga, Pergaulan, Remaja itu 

sendiri 

1. Keluarga 

Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam 

artian ingin memberontak. Sementara kalau orang tua permisif, remaja malah akan mencari-

cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke 

kenakalan remaja. Bahkan orang tua yang demokratis sekalipun. 

 

2. Pergaulan 

Tekanan teman bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan 

sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Kalau di dalam keluarga, remaja memberontak 

atau mencari perhatian yang menjurus ke tindakan kenakalan remaja demi orang tua.  

3.  Remaja Itu Sendiri 

Pada hakikatnya apa yang dilakuin oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian 

dari orang tua terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Bukankah 

http://helda.info/tag/pergaulan-remaja/
http://helda.info/
http://helda.info/category/keluarga/
http://helda.info/category/pergaulan/
http://helda.info/
http://helda.info/tag/teman/
http://helda.info/2009/04/haruskah-aku-memiliki-sahabat/
http://helda.info/
http://helda.info/tag/komunikasi-dengan-orang-tua/
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apa pun yang terjadi kalau memang remaja tersebut punya „hati yang besar‟ menyadari 

bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan „perhatian itu‟, pasti dia bisa untuk tidak terperosok 

ke dalam jurang kenakalan remaja. 

c. Jenis-jenis dan Sebab Kenakalan Remaja  

Berikut ini beberpa jenis dan sebab kenakalan remaja, diantaranya : 

Jenis-jenis kenakalan remaja  

1. Berkelahi/tawuran  

2. Membolos-game 

3. Merokok-drugs 

4. Pacaran di luar batas  

5. Gank dengan kegiatan negatif  

6. Melakukan tindakan  bullying 

7. Perbuatan pelanggaran etika dan sopan santun 

8. Pengompasa, pencurian, perampokan  dan tindak kriminal  

9. Lainnya 

 

d. Sebab Kenakalan Remaja 

Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remajai tu sendiri (internal) 

maupun faktor dari luar (eksternal). 

Faktor internal: 

1. Krisis identitas : Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan 

terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam 

kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena 

remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 

2. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah 

laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 

„nakal‟. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku 

tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai 

dengan pengetahuannya. Contohnya :  

 

 Penanaman kaidah-kaidah agama yang kurang kuat 

 Kurang kuatnya pendirian remaja (labil) 

 

Faktor eksternal: 

http://helda.info/tag/waktu-bagi-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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1. Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, 

atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. 

Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak 

memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi 

penyebab terjadinya kenakalan remaja. 

2. Teman sebaya yang kurang baik 

3. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 

4. Pengaruh dampak negatif perkembangan iptek 

5. Terbentur oleh keadaan yang memaksa (kondisi ekonomi) 

 

e. Akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja 

Berikut dampak atau akibat yang timbulkan oleh kenakalan remaja, antara lain : 

1. Bagi diri remaja itu sendiri 

Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri 

dan sangat merugikan baik fisik dan mental, walaupun perbuatan itu dapat memberikan 

suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik 

yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. 

Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya 

kepada mental-mental yang lembek, berfikir tidak stabil dan kepribadiannya akan terus 

menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. 

Dan hal itu kan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang 

membimbing dan mengarahkan. 

 

2. Bagi keluarga 

Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung 

keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak 

dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama,  akan berakibat terjadinya  

ketidak harmonisan di dalam kekuarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan 

anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar 

malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk 

bersenang-senang dengan jalan minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada 

akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh 

remaja. Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa 

kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. 
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3. Bagi lingkungan masyarakat 

Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk 

bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe 

orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman 

masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan 

pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubah 

semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh 

keikhlasan. 

 

f. Cara-cara mengatasi kenakalan Remaja 

 Perlunya kasih sayang , perhatian  dan pengawasan dari orang tua yang tidak 

mengekang. 

 Pemblokiran terhadap media komunikasi internet yg berpengaruh buruk terhadap remaja  

 Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang 

bisa dijadikan contoh  

 Kemauan orangtua untuk membatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi 

keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman bagi remaja.  

 Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan 

minatnya  

 Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman 

sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan 

 

 

TUGAS 7. Kenakalan Remaja 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

1. Lakukan observasi dan tuliskan 5 kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolahmu! 

a. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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c. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tuliskan pendapat kalian mengapa terjadi kenakalan remaja! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana langkah-langkah mengatasi masalah kenakalan remaja! 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Apakah media juga menjadi salah satu penyebab maraknya kenakalan remaja, tuliskan 

contohnya!  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. 
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BAB 8. KEPRIBADIAN 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karier dan 

apresiasi seni 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi, Sosial 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami kepribadian diri sendiri dan orang lain, 

sehingga dapat berinteraksi dengan orang lain  dan lingkungannya dengan lebih 

baik. 

   

KEPRIBADIAN MANUSIA 

 

a. Pengertian Kepribadian 

 

Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai “sesuatu” yang terdapat dalam diri 

individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang 

bersangkutan. Lebih detail Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi 

yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran 

individu secara khas. Allport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud 

menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam 

mengarahkan tingkah laku. Sedangkan istilah khas dalam batasan kepribadian Allport itu 

memiliki arti bahwa setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada dua orang 

yang berkepribadian sama, karena itu tidak ada dua orang yang berperilaku sama. 

Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga 

sistem yaitu Id, Ego dan Superego. Tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik 

dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. 

 

b. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian 

Kepribadian terbentuk karena proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh-

Tugas perkembangan : 
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pengaruh internal dan eksternal yang mencakup factor-faktor genetis atau biologis, 

pengalaman-pengalaman sosial, dan perubahan lingkungan. Dengan kata lain corak dan 

keunikan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan. 

 

Kepribadian terbentuk oleh faktor-faktor : 

1. Internal yang lebih menunjuk kepada faktor bawaan 

2. Eksternal, meliputi pengaruh lingkungan baik sosial maupun non-sosial 

 

c. Tipe-tipe Kepribadian 

Ada beberapa tipe kepribadian menurut Hipocrates : 

1. Kepribadian Sanguinis 

Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri ekstrovert, optimis , periang dan penuh 

semangat, penuh rasa ingin tahu. Tipe ini memiliki rasa humor yang tinggi, ditambah 

dengan antusiasme dan sikap ekspresif mereka selalu menjadi bintang dalam setiap 

pertemuan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar akan pengakuan dan penghargaan. 

2. Kepribadian Melankolis 

Kepribadian ini memiliki ciri-ciri : introvert, pemikir, pesimis mendalam dan penuh 

pikiran yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, tipe 

ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga, taat aturan, sangat konsisten dengan 

perasaan yang halus. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa jawaban yang 

bermutu dan didukung data yang lengkap dan akurat. 

3. Kepribadian Koleris 

Ciri-ciri kepribadian ini adalah : ekstrovert, keras, tegas, tidak emosional bertindak, 

tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan dan bisa 

menjalankan apa saja, berbakat menjadi pemimpin. Tipe ini sangat dinamis, aktif, 

dan membutuhkan perubahan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa 

tantangan, pilihan, dan pengendalian 

4. Kepribadian Phlegmatis 

Kepribadian ini memiliki ciri-ciri: introvert, mudah bergaul dan santai, diam tenang, 

sabar, pemalu, hidup konsisten, tenang tapi cerdas, simpatik dan rendah hati, 

menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, tidak suka konflik dan 

pertentangan. Mereka sulit mengatakan “tidak”, sangat sentimental dan suka hal yang 

sama “status quo”. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa penghargaan dan 

penerimaan. 
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d. Kepribadian Matang 

Kematangan kepribadian menggambarkan kedewasaan seseorang. Kematangan pribadi, 

ditunjukkan dengan cirri-ciri antara lain : 

1. Mampu menerima diri sendiri apa adanya 

2. Mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri secara positif 

3. Memiliki pegangan hidup yang kuat. Agama merupakan pegangan hidup kita, bagi 

orang yang memiliki kematangan pribadi, maka ia akan memiliki kehidupan agama 

yang kuat 

4. Mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Dalam 

berkehidupan sosial, pribadi yang matang dapat diterima dan menerima orang lain 

tanpa hambatan yang berarti. Dia dapat segera menyesuaikan diri tanpa ikut arus. 

5. Mempunyai perencanaan masa depan. Mempunyai perencanaan akan masa 

yang akan datang dalam kehidupannya, tidak berpikiran sempit 

 

TUGAS 8.A. Kepribadian Manusia 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

Untuk mengetahui gambaran kepribadian anda, kerjakan kuis berikut ini! 

 

Nama : _______________________ 

 

Petunjuk : Berikan nilai mulai dari angka 4  (gambaran yang paling mendekati) sampai  

ke angka 1 (untuk gambaran yang paling tidak mendekati) untuk menjelaskan karakter 

dan perilaku anda  

1.  

a. _____ Saya memiliki kemauan yang sangat kuat dan keras kepala. Saya akan melakukan 

apa saja untuk mendapatkan yang saya inginkan. 

b. _____ Saya tidak pernah santai/rileks. Saya selalu ingin bermain walaupun waktu 

bermain sudah selesai dan sudah saatnya untuk istirahat. 

c. _____ Saya lebih sering menunjukkan perilaku yang menyenangkan. Saya lebih banyak 

tersenyum dan tertawa daripada menangis.  
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d. _____ Jika pertama kali bertemu dengan orang yang asing, biasanya saya merasa akut. 

Saya lambart menerima orang baru. Mula-mula saya akan menarik diri dan kemudian 

akan menyesuaikan diri. 

2.  

a. _____ Saya bertindak dengan cepat dan mandiri dan suka mengerjakan sesuatu sendiri. 

b. _____ Saya menunjukkan perubahan emosi (naik,turun) yang sangat jelas. Saya 

bertindak berdasarkan perasaan dan memiliki bakat untuk mengerjakan sesuatu dengan 

dramatis. 

c. _____ Saya sering terlihat tenang dan ramah. Saya memiliki reaksi yang tenang dan 

lembut terhadap suatu keadaan.  

d. _____ saya suka privasi dan kadang kala terlihat senang menyendiri dan tidak suka 

bergaul.  

3.  

a. _____ Saya pada dasarnya tidak memberikan tanggapan yang berlebihan atas kasih 

saying yang ditujukan kepada saya. 

b. _____ Saya pada dasarnya merasa optimis dan antusias dalam hamper setiap situasi. 

c. _____ Saya kurang aktif dalam mencoba hal-hal baru dan biasanya lebih suka 

melakukan hal yang telah saya ketahui dan kenal. 

d. _____ saya mengajukan banyak pertanyaan dan lebih suka memikirkan sesuatu secara 

mendalam sebelum mengambil keputusan. 

4.  

a. _____ Saya pada dasarnya sangat aktif, suka menjelajah, mencoba hal baru dan suka 

mengambil resiko. 

b. _____ Saya mudah bergaul dengan orang dan suka berada di keramaian.  

c. _____ Saya mudah bekerjasama dengan orang lain dan biasanya mudah cocok dengna 

orang lain. 

d. _____ Saya pada dasarnya mengambil suatu pendekatan yang berhati-hati terhadap suatu 

hal atau keadaan yang baru. 

5.  

a. _____ Saya sulit dipimpin dan sangat memilih terhadap siapa saja yang akan saya ikuti. 

b. _____ Saya berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, sering tanpa menyeesaikan 

kegiatan itu. 

c. _____ Saya mudah menyerah bila mendapat tekanan dan mungkin meniru perilaku, 

aturan, dan sifat orang lain secara berlebihan. 

d. _____ Tingkat keadaan fisik  (tingkat aktivitas ) saya biasanya terlihat rendah atau rata-

rata. 
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6.  

a. _____ Saya gampang marah dan memaksa untuk bias mendapatkan apa yang saya 

inginkan. 

b. _____ Saya tidak rapi, berantakan, dan/atau pelupa bila diminta mengerjakan suatu 

tugas. 

c. _____ Saya mengalami kesulitan untuk bias menerima perubahan uang bersifat 

mendadak. Saya bias bersikeras untuk mempertahankan keadaan agar tidak berubah. 

Saya ingin segalanya terlihat tenang dan damai. 

d. _____ Emosi saya pada dasarnya terlihat lembut sehingga reaksi awalnya terhadap suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan adalah dengan berdiam diri dan terkendali. Reaksi 

internalnya mungkin jauh lebih kuat. 

7.  

a. _____ Saya sangat menyukai persaingan.  

b. _____ Saya kelihatannya terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. 

c. _____ Saya tidak suka berkelahi dan menghindari pertentangan. 

d. _____ Saya sering terlihat serius dan/atau sedih. 

8.  

a. _____ Saya mengataka  apa yang saya pikirkan dan memberi tahu orang lain apa yang 

saya inginkan. Saya bias sangat kasar dalam mengatakan pada orang ai tentang siapa  

atau apa yang saya tidak suka. 

b. _____ Saya sangat gemar bercerita. Saya sangat suka menceritakan kepada orang lain 

mengenai prestasi dan kawan-kawan saya. Saya bias agak manipulative dengan 

kemampuan meyakinkan ornag lain untuk melakukan apa yang saya inginkan. 

c. _____ Saya biasanya lebih banak mendengarkan daripada berbicara. 

d. _____ Saya mengajukan banyak pertanyaan (sering yang rumit) mengenai hal-hal yang 

khusus dan meminta penjelasan atau jawaban yang rinci atas pertanyaannya. 
 

TUGAS 8.B. Kepribadian Manusia 

1. Lakukan observasi dan tuliskan 5 Kepribadian yang kalian temui dari hasil mengamati 

kepribadian orang di sekitar rumah-mu! 

No Nama Kepribadian 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. 
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BAB 9. MERUBAH KEBIASAAN BURUK 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap 

perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang 

sehat 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi, Sosial 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami pengertian kebiasaan, dapat menghilangkan 

kebiasaan buruk, membuat dan mempertahankan kebiasaan baik 

   

 

MERUBAH KEBIASAAN BURUK 

 

a. Pengertian Kebiasaan 

 

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan atau hal-hal yang sering dilakukan. 

Sedangkan menurut Witherington (dalam Djaali 2011:128) kebiasaan merupakan cara 

bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya 

menjadi menetap dan bersifat otomatis. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan adalah sesuatu yang biasa 

dikerjakan dan sebagainya, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu 

yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal 

yang sama. Kebiasaan adalah serangkaian perbuatan seseorang secara berulang-ulang 

untuk hal yang sama dan berlangsung tanpa proses berfikir lagi (Siagian, 2012). 

 

b. Tahapan kebiasaan 

Kebiasaan terbentuk dari enam tahapan yaitu berfikir, perekaman, pengulangan, 

penyimpanan, pengulangan dan kebiasaan (Siagian, 2012). Dalam penjelasannya 

Tugas perkembangan : 
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Siagian (2012) menerangkan bahwa dalam tahapan berfikir seseorang memikirkan 

sesuatu, memberi perhatian dan berkonsentrasi. Selanjutnya, tahap perekaman adalah 

saat seseorang berfikir tentang suatu hal dan otak merekamnya. Dalam tahapan 

pengulangan, seorang ingin bertindak untuk mengulang perilaku yang serupa dengan 

rasa yang sama. Setelah melakukan pengulangan seseorang akan menyimpannya dalam 

otak dan menghadirkannya setiap kali menghadapi kondisi yang sama. Terakhir adalah 

tahap pengulangan, dalam tahap ini secara tidak disadari seseorang mengulang kembali 

perilaku yang tersimpan kuat di dalam alam bawah sadarnya. 

 

Artinya, kebiasaan Anda sehari-hari lama-kelamaan akan membentuk diri dan kepribadian 

Anda. Ketika Anda membiarkan kebiasaan buruk mengambil alih hidup, maka kebiasaan buruk 

ini akan menghambat jalan Anda menuju kesuksesan. 

 

Kuncinya adalah pengendalian diri untuk mengontrol kebiasaan buruk yang kerap dilakukan 

sehari-hari. 

 

Kontrol diri diperlukan untuk meningkatkan kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. 

Ini juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas. Berikut beberapa kebiasaan buruk yang 

sebaiknya dihilangkan. 

 

c. Beberapa Kebiasaan Buruk yang harus dihilangkan 

 

1. Memakai gawai di tempat tidur 

Aktivitas ini memang menyenangkan. Bagaimana tidak 'memantau' dunia dalam genggaman 

sambil meluruskan tubuh di kasur yang empuk. Namun sudah banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa kebiasaan ini bakal membahayakan tidur dan produktivitas seseorang. 

Semua gara-gara cahaya biru yang dipaparkan oleh gawai, baik laptop, tablet, ponsel, dan 

lainnya tepat di wajah Anda. 

 

Mengutip Ladder, cahaya biru dengan panjang gelombang pendek memainkan peran penting 

untuk mengubah suasana hati, tingkat energi, dan kualitas tidur seseorang. 

 

Ketika terpapar, cahaya biru akan menghentikan produksi hormon melatonin yang 

https://www.cnnindonesia.com/tag/sukses
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merangsang tidur dan membuat Anda lebih waspada. 

2. Berselancar di internet dengan impulsif 

Butuh 15 menit berturut-turut untuk bisa fokus dalam tugas yang dikerjakan. Namun dalam 

beberapa keadaan membuat Anda tergoda untuk sekilas mengintip Facebook, instagram, 

berita viral, atau yang lainnya. Ini akan membuat Anda jadi hilang fokus dan akhirnya sulit 

kembali konsentrasi bekerja. 

 

3. Mengecek ponsel saat ngobrol 

Tak ada yang lebih menyebalkan daripada seseorang yang selalu mengecek ponselnya saat 

sedang ngobrol dengan Anda. Seharusnya, saat ngobrol cobalah untuk berkomitmen dengan 

percakapan. Fokuskan semua energi Anda saat percakapan sehingga ngobrol jadi lebih 

menyenangkan dari kedua belah pihak. 

 

4. Mengatur banyak notifikasi di ponsel 

Ada berapa banyak aplikasi pesan singkat yang punya banyak grup dan notifikasi yang bakal 

berdering di ponsel. Setiap kali notifikasi ini berbunyi, secara otomatis pikiran Anda bakal 

terpecah, pada akhirnya produktivitas Anda bakal menurun. 

 

5. Bilang 'ya' padahal 'tidak' 

Berapa banyak dari Anda yang sering bilang 'ya' padahal dalam hati berkata 'tidak?' 

 

Penelitian yang dilakukan di University of California di Berkeley menunjukkan bahwa 

semakin sering Anda mengatakan 'ya' saat harusnya 'tidak' akan membuat Anda jadi stres, 

lelah, bahkan depresi. 

 

6. Memikirkan orang-orang toxic 

Di setiap lingkungan akan selalu ada orang yang beracun alias toxic. Mereka akan selalu 

menemukan celah untuk bisa bersarang di hati Anda. Setiap kali Anda mendapati diri Anda 

memikirkan rekan kerja atau orang yang membuat darah Anda mendidih, berlatihlah untuk 

bersyukur atas orang lain dalam hidup Anda. 

 

Ada banyak orang di luar sana yang pantas mendapatkan perhatian Anda, dan hal terakhir 

yang ingin Anda lakukan adalah memikirkan orang-orang yang tidak penting ketika ada 
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orang yang melakukannya. 

 

7. Membandingkan diri dengan orang lain 

Ketika Anda merasa baik tentang sesuatu yang telah Anda lakukan, jangan biarkan pendapat 

atau prestasi siapa pun mengambilnya dari Anda. Meskipun tidak mungkin untuk mematikan 

reaksi Anda terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, Anda tidak harus 

membandingkan diri Anda dengan orang lain. Toh, tak ada gunanya jika itu hanya membuat 

Anda sedih dan depresi. 

 

8. Merokok 

 

d. Lima kiat berikut bisa jadi cara yang ampuh untuk kamu mencoba menghilangkan 

kebiasaan burukmu selama ini:  

1. Bangun kesadaran dan ambil kendali Sebuah kebiasaan dilakukan tanpa disadari. Jadi, 

langkah pertama untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah membawanya ke 

kesadaran. Misalnya, kamu bisa secara sadar mencatat berapa jumlah rokok yang diisap 

dalam sehari untuk secara perlahan menghentikan kebiasaan tersebut. Kurangi secara 

bertahap sampai akhirnya kamu berhenti sama sekali. Cobalah terapkan cara ini untuk 

kebiasaan buruk lainnya yang ingin kamu hentikan.  

 

2. Ganti kebiasaan buruk dengan yang lebih baik Menghentikan kebiasaan buruk menjadi 

lebih mudah jika kita menggantinya dengan alternatif yang lebih positif. Penulis James 

Clear dalam bukunya, "Atomic Habits" (2018) menjelaskan bahwa kebiasaan kita 

memperkuat identitas kita. Misalnya, berhenti merokok. Seseorang tersebut mulai lebih 

rajin berolahraga dan itu mengirimkan pesan baru ke otaknya bahwa dia adalah orang 

yang sehat, dengan asumsi orang yang sehat tidak merokok. Mengubah kebiasaan 

sebenarnya mengubah arsitektur otak kita. Mengganti kebiasaan yang tidak diinginkan 

dengan yang lebih positif dapat membantu mengurangi gangguan obsesif-kompulsif 

(OCD). Untuk memulai proses perubahan positif ini pada diri kita sendiri, bisakah kita 

memikirkan kebiasaan yang lebih baik untuk menggantikan kebiasaan buruk lama yang 

ingin kita singkirkan  
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3. Menumpuk kebiasaan Untuk membangun kebiasaan yang lebih baik ke dalam hidup, 

kita dapat menggunakan strategi yang disebut "menumpuk kebiasaan", yakni 

menghubungkan perilaku baru dengan sesuatu yang sudah kita lakukan. Misalnya, kamu 

ingin memulai hari tanpa mendengar berita-berita negatif dan paparan media sosial, jadi 

kamu mulai bermeditasi sebagai gantinya. Karena setiap hari kamu sudah punya 

kebiasaan minum kopi, maka pada suatu pagi kamu membawa kopi tersebut ke ruangan 

yang tenang selama beberapa menit untuk melakukan meditasi kesadaran. Menumpuk 

kebiasaan satu dengan kebiasaan lainnya membantu kita lebih mudah menjalankan 

kebiasaan baru, serta memulai hari-hari dengan perasaan lebih terpusat dan tenang. 

 

4. Gunakan tanda-tanda visual Kita secara tidak sadar diberi tanda oleh lingkungan untuk 

memperkuat perilaku kita. Jika kita ingin mengubah suatu perilaku, mulailah mengubah 

sinyal tersebut. Untuk menghentikan kebiasaan buruk, singkirkan godaannya. Misalnya, 

jika kamu ingin berhenti makan camilan, ambil permen, keripik, dan kue kering dari 

meja dapur dan taruh semangkuk buah di sana sebagai gantinya. Kamu juga bisa 

menggunakan penegasan positif, seperti: "saya ingin kurus", dan tujuan lainnya. 

Kemudian, tempatkan itu di meja, komputer, cermin kamar mandi, atau sudut lainnya 

yang sering kalian lihat.  

 

5. Bangun akuntabilitas Cari dukungan dari orang lain untuk memulai kehidupan barumu 

yang lebih baik. Misalnya, jika kamu ingin lebih rajin berolahraga, carilah temanmu 

yang juga suka olahraga. Akuntabilitas adalah sebuah penguat yang bisa membuat 

banyak orang disiplin menjalani perubahan dalam hidupnya.  

 

Terakhir, saat kamu mengambil langkah-langkah ini, bersabarlah dengan dirimu sendiri. Seperti 

yang diingatkan oleh Tao Te Ching, "Sebuah perjalanan seribu mil dimulai dengan satu 

langkah". Dengan mengambil langkah pertama hari ini untuk menghentikan kebiasaan buruk, 

kamu dapat memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan memuaskan. 

 

TUGAS 9. Merubah Kebiasaan Buruk 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

1. Apa yang menyebabkan sesuatu menjadi sebuah kebiasaan ? 

2. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan Baik? 
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3. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan buruk? 

4. Apakah Kamu memiliki Kebiasaan Baik dan Buruk? Tuliskan dalam table berikut ini! 

 

 

Kebiasaan Baik saya adalah 

 

Kebisaan Buruk saya adalah 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

5. Apakah kebiasaan buruk kalian merugikan? 

6. Jika merugikan, apakah harus dihilangkan? 

7. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang merugikan tersebut? 

8. Dari ceramah Ustad Adi Hidayat, Lc.MA apakah cara / upaya kita untuk 

menghilangkan kebiasaan buruk tersebut? 

 

“Karakter adalah hasil dari Kebiasaan Anda” 
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BAB 10. KOMUNIKASI YANG EFEKTIF 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi, Sosial 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami pengertian komunikasi dan dapat 

berkomunikasi dengan baik sehingga efektif 

   

 

KOMUNIKASI YANG EFEKTIF 

 

a. Pengertian Komunikasi Efektif 

 

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude 

change) pada setiap orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi 

efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara 

pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi 

informsi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh 

penerima informasi, atau komunikan. Tujuan lain dari komunikasi efektif adalah agar 

pengiriman informasi dan umpan balik atau feed back dapat seimbang sehingga tidak terjadi 

monoton. Selain itu komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. 

Menurut Mc. Crosky Larson dan Knapp mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat 

dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) yang paling tinggi derajatnya antara 

komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Komunikasi yang lebih efektif terjadi 

apabila komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap dan bahasa. 

Komunikasi dapat dikatakan efektif apa bila Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami 

oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan 

ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Tidak ada hambatan yang berarti 

Tugas perkembangan : 
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untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. 

Komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan perilaku yang memungkinkan individu 

untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Menurut Potter dan Perry (1993), 

komunikasi terjadi pada tiga tingkatan yaitu intrapersonal, interpersonal dan publik. Komunikasi 

interpersonal adalah interaksi yang terjadi antara sedikitnya dua orang atau dalam kelompok 

kecil, terutama dalam keperawatan. Komunikasi interpersonal yang sehat memungkinkan 

penyelesaian masalah, berbagai ide, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan personal. 

 

b. Pengertian Komunikasi Efektif Menurut Para Ahli 

Berikut ini adalah beberapa pengertian komunikasi efektif menurut para ahli yaitu: 

 

1. Menurut Muhammad, 2002 

Komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi 

dengan manusia yang lain. Menurut Kohler, komunikasi yang efektif adalah penting bagi 

semua organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam 

organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. 

 

2. Menurut Dance (1967) 

Mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha 

menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal, ketika lambang lambang verbal 

tersebut bertindak sebagai stimuli. 

 

3. Menurut Hovland, Janis dan Kelley 

Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal 

untuk mengubah tingkah laku orang lain. 

 

c. Unsur-Unsur Komunikasi 

 

Berikut ini adalah unsur-unsur komunikasi antara lain sebagai berikut : 

 

1) Komunikator 

adalah orang yang menyampaikan isi pernyataannya kepada komunikan. Komunikator bisa 

tunggal , kelompok , atau organisasi pengirim berita. Komunikator bertanggung jawab 
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dalam hal mengirim berita dengan jelas , memilih media yang ocok untuk menyampaikan 

pesan tersebut , dan meminta kejelasan apakah pesan telah diterima dengan baik. oleh 

karena itu, seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi harus 

memperhatikan dengan siapa dia berkomunikasi, dan apa yang akan dia sampaikan, dan 

bagaimana cara menyampaikannya. 

 

2) Komunikan 

adalah penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Dalam proses 

komunikasi, penerima pesan bertanggung jawab untuk dapat mengerti isi pesan yang 

disampaikan dengan baik dan benar . Penerima pesan juga dapat memberikan umpan balik 

kepada pengirim pesan untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dan dimengerti 

secara sempurna . 

 

3) Saluran 

adalah saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan 

dan sebaliknya. Pesan dapat berupa kata – kata atau tulisan, tiruan, gambaran atau perantara 

lain yang dapat digunakan untuk mengirim melalui berbagai channel yang berbeda seperti 

telepon, televisi, fax, photo copy, email, sandi morse, semaphore, sms, dan lain sebagainya . 

Pemilihan channel dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan 

disampaikan ( Wursanto , 1994 ) . 

 

4) Media 

Saluran (channel) adalah yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana 

berkomunikasi. Berupa bahasa verbal maupun non verbal, wujudnya berupa ucapan, tulisan, 

gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi dan lain sebagainya 

 

5) Pesan 

Isi komunikasi berupa pesan (message) atau yang disampaikan oleh Komunikator kepada 

Komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap 

kesinambungan komunikasi 

6) Tanggapan 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

53 Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

adalah salah satu dampak (effect) komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. 

Diimplentasikan dalam bentuk umpan balik (feed back) atau tindakan sesuai dengan pesan 

yang diterima. 

 

d. Jenis-Jenis Komunikasi 

 

Menurut Potter dan Perry (1993), Swansburg (1990), Szilagyi (1984), dan Tappen (1995) ada 

tiga jenis komunikasi yaitu verbal, tertulisa dan non-verbal yang dimanifestasikan secara 

terapeutik. 

 

a) Komunikasi Verbal 

Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah 

sakit adalah pertukaran informasi secara verbal terutama pembicaraan dengan tatap muka. 

Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau 

simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon 

emosional, atau menguraikan obyek, observasi dan ingatan. Sering juga untuk 

menyampaikan arti yang tersembunyi, dan menguji minat seseorang. Keuntungan 

komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk berespon 

secara langsung. 

  

Berikut ini adalah beberapa Komunikasi Verbal secara efektif antara lain : 

a. Jelas dan ringkas 

Komunikasi yang efektif harus sederhana, pendek dan langsung. Makin sedikit kata- 

kata yang digunakan makin kecil kemungkinan terjadinya kerancuan. Kejelasan dapat 

dicapai dengan berbicara secara lambat dan mengucapkannya dengan jelas. 

Penggunaan contoh bisa membuat penjelasan lebih mudah untuk dipahami. Ulang 

bagian yang penting dari pesan yang disampaikan. Penerimaan pesan perlu 

mengetahui apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa dan dimana. Ringkas, dengan 

menggunakan kata-kata yang mengekspresikan ide secara sederhana. Contoh: 

“Katakan pada saya dimana rasa nyeri anda” lebih baik daripada “saya ingin anda 

menguraikan kepada saya bagian yang anda rasakan tidak enak.” 
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b. Perbendaharaan Kata 

Komunikasi tidak akan berhasil, jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan 

kata dan ucapan. Banyak istilah teknis yang digunakan dalam keperawatan dan 

kedokteran, dan jika ini digunakan oleh perawat, klien dapat menjadi bingung dan 

tidak mampu mengikuti petunjuk atau mempelajari informasi penting. Ucapkan pesan 

dengan istilah yang dimengerti klien. Daripada mengatakan “Duduk, sementara saya 

akan  mengauskultasi paru-paru anda” akan lebih baik jika dikatakan “Duduklah 

sementara saya mendengarkan paru-paru Anda”. 

 

c. Arti denotatif dan konotatif 

Arti denotatif memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan, 

sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam 

suatu kata. Kata serius dipahami klien sebagai suatu kondisi mendekati kematian, 

tetapi perawat akan menggunakan kata kritis untuk menjelaskan keadaan yang 

mendekati kematian. Ketika berkomunikasi dengan klien, perawat harus hati-hati 

memilih kata-kata sehingga tidak mudah untuk disalah tafsirkan, terutama sangat 

penting ketika menjelaskan tujuan terapi, terapi dan kondisi klien. 

 

d. Selaan dan Kesempatan Berbicara 

 Kecepatan dan tempo bicara yang tepat turut menentukan keberhasilan komunikasi 

verbal. Selaan yang lama dan pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan lain 

mungkin akan menimbulkan kesan bahwa perawat sedang menyembunyikan sesuatu 

terhadap klien. Perawat sebaiknya tidak berbicara dengan cepat sehingga kata-kata 

tidak jelas. Selaan perlu digunakan untuk menekankan pada hal tertentu, memberi 

waktu kepada pendengar untuk mendengarkan dan memahami arti kata. Selaan yang 

tepat dapat dilakukan denganmemikirkan apa yang akan dikatakan sebelum 

mengucapkannya, menyimak isyarat nonverbal dari pendengar yang mungkin 

menunjukkan. Perawat juga bisa menanyakan kepada pendengar apakah ia berbicara 

terlalu lambat atau terlalu cepat dan perlu untuk diulang. 

 

e. Waktu dan Relevansi 

Waktu yang tepat sangat penting untuk menangkap pesan. Bila klien sedang menangis 

kesakitan, tidak waktunya untuk menjelaskan resiko operasi. Kendatipun pesan 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

55 Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

diucapkan secara jelas dan singkat, tetapi waktu tidak tepat dapat menghalangi 

penerimaan pesan secara akurat. Oleh karena itu, perawat harus peka terhadap 

ketepatan waktu untuk berkomunikasi. Begitu pula komunikasi verbal akan lebih 

bermakna jika pesan yang disampaikan berkaitan dengan minat. 

 

f. Humor 

Dugan (1989) mengatakan bahwa tertawa membantu pengurangi ketegangan dan rasa 

sakit yang disebabkan oleh stres, dan meningkatkan keberhasilan perawat dalam 

memberikan dukungan emosional terhadap klien. Sullivan dan Deane (1988) 

melaporkan bahwa humor merangsang produksi catecholamines dan hormon yang 

menimbulkan perasaan sehat, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi 

ansietas, memfasilitasi relaksasi pernapasan dan menggunakan humor untuk menutupi 

rasa takut dan tidak enak atau menutupi ketidak mampuannya untuk berkomunikasi 

dengan klien. 

 

b) Komunikasi Non-Verbal 

Komunikasi non-verbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan katakata. 

Merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. 

Perawat perlu menyadari pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan klien mulai dari 

saat pengkajian sampai evaluasi asuhan keperawatan, karena isyarat non-verbal 

menambah arti 

  

terhadap pesan verbal. Perawat yang mendektesi suatu kondisi dan menentukan 

kebutuhan asuhan keperawatan. 

Komunikasi non-verbal teramati pada: 

 

a. Metakomunikasi 

Komunikasi tidak hanya tergantung pada pesan tetapi juga pada hubungan antara 

pembicara dengan lawan bicaranya. Metakomunikasi adalah suatu komentar terhadap isi 

pembicaraan dan sifat hubungan antara yang berbicara, yaitu pesan di dalam pesan yang 

menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar. Contoh: tersenyum  

ketika sedang marah. 
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b. Penampilan Personal 

Penampilan seseorang merupakan salah satu hal pertama yang diperhatikan selama 

komunikasi interpersonal. Kesan pertama timbul dalam 20 detik sampai 4 menit 

pertama. Delapan puluh empat persen dari kesan terhadap seseOrang berdasarkan 

penampilannya (Lalli Ascosi, 1990 dalam Potter dan Perry, 1993). Bentuk fisik, cara 

berpakaian dan berhias menunjukkan kepribadian, status sosial, pekrjaan, agama, budaya 

dan konsep diri. Perawat yang memperhatikan penampilan dirinya dapat menimbulkan 

citra diri dan profesional yang positif. Penampilan fisik perawat mempengaruhi persepsi 

klien terhadap pelayanan/asuhan keperawatan yang diterima, karena tiap klien 

mempunyai citra bagaimana seharusnya penampilan seorang perawat. Walaupun 

penampilan tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan perawat, tetapi mungkin akan 

lebih sulit bagi perawat untuk membina rasa percaya terhadap klien jika perawat tidak 

memenuhi citra klien. 

 

c. Intonasi (Nada Suara) 

Nada suara pembicara mempunyai dampak yang besar terhadap arti pesan yang 

dikirimkan, karena emosi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi nada 

suaranya. Perawat harus menyadari emosinya ketika sedang berinteraksi dengan klien, 

karena maksud untuk menyamakan rsa tertarik yang tulus terhadap klien dapat terhalangi 

oleh nada suara perawat. 

d. Ekspresi Wajah 

Hasil suatu penelitian menunjukkan enam keadaan emosi utama yang tampak  melalui 

ekspresi wajah: terkejut, takut, marah, jijik, bahagia dan sedih. Ekspresi wajah sering 

digunakan sebagai dasar penting dalam menentukan pendapat interpesonal. Kontak 

 mata sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Orang yang mempertahankan 

kontak mata selama pembicaraan diekspresikan sebagai orang yang dapat dipercaya, dan 

memungkinkan untuk menjadi pengamat yang baik. Perawat sebaiknya tidak 

memandang ke bawah ketika sedang berbicara dengan klien, oleh karena itu ketika 

berbicara sebaiknya duduk sehingga perawat tidak tampak dominan jika kontak mata 

dengan klien dilakukan dalam keadaan sejajar. 

 

e. Sikap Tubuh dan Langkah 
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Sikap tubuh dan langkah menggambarkan sikap; emos, konsep diri dan keadaan fisik. 

Perawat dapat mengumpilkan informasi yang bermanfaat dengan mengamati sikap tubuh 

dan langkah klien. Langkah dapat dipengaruhi oleh faktor fisik seperti rasa sakit, obat, 

atau fraktur. 

 

f. Sentuhan 

Kasih sayang, dudkungan emosional, dan perhatian disampaikan melalui sentuhan. 

Sentuhan merupakan bagian yang penting dalam hubungan perawat-klien, namun harus 

mnemperhatikan norma sosial. Ketika membrikan asuhan keperawatan, perawat 

menyentuh klien, seperti ketika memandikan, melakukan pemeriksaan fisik, atau 

membantu memakaikan pakaian. Perlu disadari bahwa keadaan sakit membuat klien 

tergantung kepada perawat untuk melakukan kontak interpersonal sehingga sulit untuk 

menghindarkan sentuhan. Bradley & Edinburg (1982) dan Wilson & Kneisl (1992) 

menyatakan bahwa walaupun sentuhan banyak bermanfaat ketika membantu klien, tetapi 

perlu diperhatikan apakah penggunaan sentuhan dapat dimengerti dan diterima oleh 

klien, sehingga harus dilakukan dengan kepekaan dan hati-hati. 

Komunikasi terapeutik sebagai tanggung jawab perawat, yakni perawat harus memiliki 

tanggung jawab moral yang tinggi yang didasari atas sikap peduli dan penuh kasih 

sayang, serta perasaan ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. 

Addalati (1983), Bucaille (1979) dan Amsyari (1995) menambahkan bahwa sebagai 

seorang beragama, perawat tidak dapat bersikap tidak perduli terhadap ornag lain adalah 

seseorang pendosa yang mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya Pasquali & Arnold 

(1989) dan Watson (1979) menyatakan bahwa “human care” terdiri dari upaya untuk 

melindungi, meningkatkan, dan menjaga/mengabdikan rasa kemanusiaan dengan 

membantu orang lain mencari arti dalam sakit, penderitaan, dan keberadaanya: 

membantu orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri, 

“Sesungguhnya setiap orang diajarkan oleh Allah untuk menolong sesama yang 

memrlukan bantuan”. Perilaku menolong sesama ini perlu dilatih dan dibiasakan, 

sehingga akhirnya menjadi bagian dari kepribadian. 

 

e. Teknik Komunikasi Terapeutik 
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Tiap klien tidak sama oleh karena itu diperlukan penerapan tehnik berkomunikasi yang 

berbeda pula. Tehnik komunikasi berikut ini, treutama penggunaan referensi dari Shives 

(1994), Stuart & Sundeen (1950) dan Wilson & Kneisl (1920), yaitu: 

 

1) Mendengarkan dengan penuh perhatian 

Berusaha mendengarkan klien menyampaikan pesan non-verbal bahwa perawat perhatian 

terhadap kebutuhan dan masalah klien. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan 

upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan. 

Ketrampilan mendengarkan sepenuh perhatian adalah dengan: 

a) Pandang klien ketika sedang bicara 

b) Pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. 

c) Sikap tubuh yang menunjukkan perhatian dengan tidak menyilangkan kaki atau 

tangan. 

d) Hindarkan gerakan yang tidak perlu. 

e) Anggukan kepala jika klien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. 

f) Condongkan tubuh ke arah lawan bicara. 

 

f. Fungsi Komunikasi Efektik 

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari komunikasi efektif yaitu: 

a. Membangun Konsep Diri (Establishing Self-Concept) 

b. Eksistensi Diri (Self Existence) 

c. Kelangsungan Hidup (Live Continuity) 

d. Memperoleh Kebahagiaan (Obtaining Happiness) 

e. Terhindar dari Tekanan dan Ketegangan (Free from Pressure and Stress) Menurut William 

I. Gorden, Communication : Personal and Public,1978 

  

g. Fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuau (pesan) kepada pihak tertentu, 

dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. 

h. Fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan / pikiran komunikator atas apa yang 

dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. 

i. Fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan memberi 

pesan berupa perintah, peringatan, penilaian dan lain sebagainya. 
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j. Fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator 

dan komunikan. 

k. Fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha (bisnis) yang berkaitan dengan 

finansial, barang dan jasa. 

a) Banyak manfaat yang dapat peroleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif, di 

antaranya adalah: 

o Tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai 

dengan yang dimaksudkan. 

o Adanya saling kesefamanan antara komunikator dan komunikan dalam suatu 

permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi. 

o Menjaga hubungan baik dan silaturrahmi dalam suatu persahabatan, komunitas atau 

perkumpulan 

 

Fungsi lainnya yaitu : 

a) Sebagai informasi 

b) Sebagai sosialisasi 

c) Sebagai motivasi 

d) Sebagai perdebatan dan diskusi 

e) Sebagai pendidikan atau ilmu 

f) Sebagai hiburan 

g) Memajukan kehidupan 

h) Sebagai integrasi 

 

l. Syarat-Syarat Komunikasi Efektif 

  

Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif adalah antara 

lain : 

 

a. Menciptakan suasana yang menguntungkan. 

b. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 

c. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. 

d. Pesan dapat menggugah kepentingan dipihak komunikan yang dapat menguntungkannya. 

e. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihk komunikan. 
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m. Ciri-Ciri Komunikasi Efektif 

 

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri komunikasi efektif yaitu: 

1. Istilah 

Penggunaan istilah yang diartikan “sama” antara pengirim dan penerima pesan merupakan 

aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata – kata yang samar artinya ( 

mempunyai lebih dari satu makna) dapat menimbulkan kebingungan dan salah pengertian. 

 

2. Spesifik 

Pesan yang di pertukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas, 

sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. 

 

 

3. Tersusun Baik 

Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. 

 

4. Objektif, akurat, dan aktual 

Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. 

 

5. Efisien 

Pesan di sampaikan seringkas dan seoriginal mungkin serta harus berusaha untuk 

menghilangkan kata yang tidak relavan. 

 

TUGAS 10. Komunikasi yang Efektif 

Silahkan rangkum materi di atas yang tekah kalian pelajari, lalu rangkum minimal 1 halaman. 

Tulis pada buku atau kertas selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

 

1. Apakah pengertian komunikasi yang efektif? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

2. Apakah unsur-unsur komunikasi? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

3. Tuliskan jenis-jenis komunikasi? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

4. Apakah perbedaan komunikasi verbal dan non verbal? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

 

“Komunikasi adalah obat paling mujarab untuk mengobati 

berbagai konflik” 
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BAB 11. MENGGUNAKAN SOSMED DENGAN BIJAK 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi, Sosial 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami Penggunaan Sosisl Media dalam kehidupan 

dengan baik 

   

 

MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA DENGAN BAIK 

 

Cara Menggunakan Media Sosial yang Baik dan Bijak 

Pada zaman sekarang, hampir semua orang mempunyai akun media sosial. Dulu mungkin 

kita pernah mengenal Friendster atau Facebook saja, namun saat ini, sudah banyak sekali pilihan 

media sosial dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang tempat berbagi video seperti Youtube, 

berbagi gambar seperti Instagram, tempat chatting seperti Whatsapp, berbagi tulisan di micro 

blog seperti twitter, dan masih banyak lagi. 

Dengan menjamurnya media sosial saat ini, berdampak semakin mudahnya kita untuk 

mendapatkan dan membagikan informasi dengan cepat dan murah. Karena memang salah satu 

fungsi media sosial adalah mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. 

Kecanduan menggunakan media sosial terjadi di berbagai kalangan usia, tak hanya kaum muda 

dan remaja saja, melainkan anak-anak hingga orang tua saat ini juga ketagihan menggunakan 

media sosial. 

Pemerataan ini mungkin dikarenakan penggunaan ponsel smartphone dan internet bukan 

sesuatu yang sulit lagi di temukan. Berbeda dengan dulu, gadget dan internet adalah barang 

yang hanya di gunakan pada kalangan tertentu saja. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Kemudian, bicara tentang dampaknya hampir segala sesuatu pasti mempunyai dampaknya 

masing-masing, sama halnya dengan penggunaan media sosial.  Dampak akan muncul 

tergantung dari bagaimana individu atau kelompok menggunakan media sosial itu sendiri.  

 

a. Manfaat dan dampak baik jika kita menggunakan media sosial secara positif, antara 

lain. 

1. Menambah Teman 

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan kita. 

2. Tempat Berkomunikasi 

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi di mana pun dan kapan 

pun. 

3. Tempat Berbagi 

Media Sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curhat, curahan hati, 

berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan. 

4. Berpengetahuan Luas 

Tanpa sadar sosmed membuat kita semakin cerdas, semakin banyak informasi yang di 

dapat, semakin luas juga pengetahuan kita. 

5. Tempat Beropini (Berpendapat) 

Jika secara face to face, mungkin Anda merasa malu, takut, dan grogi untuk menyampaikan 

opini. Namun di media sosial, kita bebas menyampaikan segala pendapat kita tanpa perlu 

berhadapan secara langsung. 

6. Menjadi Diri Sendiri 

Mungkin di dunia nyata, Anda lelah menjadi seseorang yang bukan diri sendiri, nah di 

media sosial, Anda bisa dengan bebas menjadi apapun yang Anda sukai, bahkan menjadi 

diri sendiri. 

 

b. Dampak Negatif Media sosial, antara lain. 

1. Hoax dan Fitnah Merajalela 

Dengan menjamurnya informasi yang ada di media sosial, hal ini di manfaatkan segelintir 

kelompok maupun individu untuk menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan dan 

maksud tertentu. Baca Juga: Banyak Berita Hoax, 3 Tips untuk Menghindari Berita Hoax 

2. Banyak Akun Kloning 
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Media Sosial terbesar saat ini, Facebook, pada awal tahun 2018 mengumumkan bahwa 

sebagian besar pengguna Facebook memiliki akun kloningan dan akun palsu. Persentase 

akun duplikat sebanyak 10%, dan akun palsu sebesar 4% dari jumlah pengguna aktif 

bulanan Facebook. 

3. Banyak Mata-Mata 

Hal yang paling menyebalkan di media sosial adalah di “mata-matai”. Bisa oleh pasangan 

atau pacar, keluarga, hingga orang-orang kantor, dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal 

ini membuat privacy kita sedikit terganggu. 

4. Kecanduan 

Dengan berbagai fitur yang kekinian di media sosial akan semakin membuat Anda 

kecanduan. Apalagi kalo gak update sehari saja, bisa-bisa Anda di nilai orang yang 

ketinggalan zaman. 

5. Munculnya Tindak Kejahatan 

Tidak semua orang itu baik di media sosial. Sudah banyak kasus orang-orang yang tak 

bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk berbuat kejahatan, seperti penipuan. 

 

Nah dari berbagai manfaat positif dan negatif di atas, membuat kita sedikit paham 

tentang efek dari menggunakan media sosial. Namun untuk menghindari hal-hal negatif yang 

tidak di inginkan. Berikut ini adalah 10 cara dan tips menggunakan media sosial dengan baik 

dan bijak. 

 

c. CARA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK 

1. Filter Pertemanan 

Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk menfilter siapa saja yang bisa berteman 

dan mengikuti kita. Misalnya di Instagram, Anda bisa mengaktifkan mode akun private. Hal 

ini akan membatasi Informasi yang dapat di akses publik tentang diri Anda. 

 

 

2. Pasang Foto Profil Sewajarnya 

Foto adalah hal pertama yang akan di lihat orang lain, selain untuk mengidentifikasi itu 

memang akun Anda, foto juga dapat menyebabkan orang lain bisa dengan mudah menilai 

diri Anda. Misalnya ketika Anda memasang foto yang tidak enak di lihat, lalu bayangkan 

apa yang ada dipikiran orang lain tentang foto tersebut. 
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Tidak hanya foto profil, foto-foto yang Anda bagikan di media sosial juga akan demikian. 

Bisa saja orang yang tak bertanggung jawab menyimpan foto Anda tersebut, dan digunakan 

untuk hal-hal yang tidak baik. 

 

3. Pikir Duhulu sebelum Membuat Status 

Hal ini mungkin terlihat simple namun cukup berdampak bagi diri kita sendiri. Kebanyakan 

dari kita seolah tak memikirkan lebih dulu apa yang hendak kita tulis di status media sosial, 

atau bahasa kerena “asal ceplas-ceplos”. Bisa saja kan status kamu dapat menyinggung 

bahkan menyakiti perasaan orang lain, tentu hal ini tidak baik untuk kita lakukan. 

 

Maka sebelum membuat status, pikirkan terlebih dahulu “Apa yang hendak kamu tulis, apa 

tujuannya, dan apa dampaknya”. Jangan sampe status kamu menjadi bumerang kamu 

sendiri di kemudian hari. 

 

4. Publish Informasi Seadaanya, jangan Bersifat Pribadi 

Memberikan informasi tentang identitas diri dirasa tidak ada masalahnya. Namun akan 

menjadi masalah jika kamu memberikan informasi yang bersifat sangat pribadi. Seperti 

nomor telepon, alamat rumah, dan informasi penting lainnya. 

 

Bukan mengajarkan berpikiran negatif, namun bisa saja informasi penting tersebut menjadi 

celah yang bisa di manfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk berbuat 

kejahatan. 

 

5. Bijak Membagikan Konten 

Kita bisa menganggap bahwa semua yang ada di media sosial itu 100 persen adalah konten, 

baik video, status, dan gambar, itu semua termasuk konten juga. Nah dari hal itu, apakah 

kamu pernah membagikan konten orang lain di media sosial milikmu ? jawabannnya 

mungkin pernah. 

 

Jika pernah. Mungkin Anda harus lebih bijak untuk membagikan konten-konten di media 

sosial kedepannya. Karena jika Anda justru membagikan konten yang negatif, misalnya, 
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profaganda, SARA, rasis, makar, dan sebagainya. mungkin Anda akan terlihat setuju, 

mendukung, atau mengakui tentang konten tersebut. 

 

Daripada membagikan konten-konten yang gak jelas, lebih baik kamu membagikan konten-

konten yang positif, misalnya konten yang bisa mendidik, atau konten yang bisa menambah 

pengetahuan. 

 

6. Bijak Memilih Informasi Yang di Dapatkan 

Banyak sekali informasi yang akan kita dapat di media sosial. Dan tak menutup 

kemungkinan. setengah dari informasi yang kita dapat adalah informasi yang hoax. Maka 

dari itu, selektif lah untuk memilah-milah informasi di media sosial. Jangan mudah percaya 

informasi yang belum jelas sumbernya. 

 

7. Jangan Suka Pamer 

Salah satu yang paling menyebalkan di media sosial adalah ketika kita melihat seseorang 

membuat status yang terkesan mau pamer. Ya, sesekali pamer juga tidak ada masalah, 

terkadang berbagi semua pencapaian dan prestasi dengan maksud bisa memotivasi orang 

lain adalah salah satu hal yang positif juga. 

 

Namun hal positif itu mungkin bisa berubah menjadi negatif jika kata “pamer” itu 

menimbulkan kesan merendahkan orang lain, terlihat sombong, dan terlihat paling istimewa 

sendiri. Ya mungkin orang-orang itu dalam hidupnya sedikit sekali mendapatkan sebuah 

“Pujian”, atau mungkin hidup mereka tak bahagia sehingga mencari kebahagiaan di dunia 

“Virtual”. 

8. Jangan Oversharing/Spamming 

Buatlah kesan kepada teman-teman media sosial bahwa kamu bukanlah orang yang suka 

“nyampah”. Walaupun kita semua berhak memposting apapun di media sosial, namun kalo 

terlalu oversharing “setiap yang dilakukan harus dikatakan semua”, mungkin hal itu 

tidaklah baik. Sebab akan membuat Anda jadi tidak menarik lagi di mata orang lain. Jangan 

sampai Anda dicap sebagai orang “lebay”. 

 

Dan lagi, jangan berpikiran ketika melihat beranda sosmed seseorang yang terlihat sepi 

seperti “kuburan” itu sama sekali tidak ada yang istimewa yang dapat mereka bagikan. 
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Karena bisa jadi kehidupan di dunia “nyata-nya” lebih bahagia daripada dunia “virtual-

nya”. So, hindari Oversharing dan Spamming. 

 

9. Selalu Punya Etika Saat Berinteraksi di Sosmed 

Selanjutnya adalah menjaga etika saat berinteraksi di media sosial. Diantara kita mungkin 

sering memberikan komentar pada sebuah postingan di media sosial. Nah kalo iya, 

usahakan komentar tersebut masih dalam koridor yang wajar. Hindari menyindir dan 

hormati perasaan orang lain, kemudian, tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kasar, 

meskipun tak saling mengenal. Itu karena komentar kamu akan di lihat oleh publik. 

 

10. Interaksi Seperlunya Saja 

Batasi interaksi di media sosial seperlunya saja, baik itu berkomentar, percakapan, atau 

memberikan sebuah like. Hormati privacy orang lain, lebih baik kita “cukup tahu saja” 

daripada membuat orang lain merasa tidak nyaman. 

 

TUGAS 11.a.  Cara Menggunakan Sosial Media dengan Baik 

Silahkan rangkum materi di atas yang tekah kalian pelajari, lalu rangkum minimal 1 halaman. 

Tulis pada buku atau kertas selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TUGAS 11.b.  Cara Menggunakan Sosial Media dengan Baik 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

1. Apa manfaat sosial media yang kamu  rasakan? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

2. Bagaimana upaya kamu agar tidak kecanduan dalam  menggnakan Sosial Media? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

3. Saat ini social media juga digunakan sebagai alat untuk tujuan yang tidak baik, bagaimana 

cara kamu mengindarinya? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

Pikiran itu seperti parasut. Tidak bekerja jika tidak 

terbuka 
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BAB 12. MENGATASI KEJENUHAN DALAM BELAJAR 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan/ atau mempersiapkan karier 

serta berperan dalam kehidupan masyarakat 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami cara mengatasi kejenuhan dalam belajar 

   

 

a. Pengertian belajar menurut para ahli 

James O. Whittaker (Djamarah, Syaiful Bahri , Psikologi Belajar) Belajar adalah Proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. 

R. Gagne (Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar) Belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

 

b. Ciri-ciri Belajar - Hakikat belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut : 

 Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun nilai dan sikap (afektif). 

 Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau dapat disimpan. 

 Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi 

akibat interaksi dengan lingkungan. 

 Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak 

karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Hakekat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus menerus 

melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru 

sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, 

perubahan sikap, tingkah laku dan daya penerimaan.  

 

c. Faktor-faktor Penyebab dan Cara Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Apakah yang menyebabkan siswa mengalami keletihan mental? Sedikitnya ada empat factor 

penyebab keletihan mental siswa, antara lain : 

1.  Bidang studi atau mata pelajaran yang kurang di sukai sehingga siswa tersebut kurang fokus 

dalam belajarnya. 

2.  Padatnya jam pelajaran tidak di sesuaikan dengan kondisi siswa. 

3.  Ruangan atau lingkungan dalam belajar kurang nyaman. 

4.  Kecemasan siswa terhadap dampak negative yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. 

5.  Kecemasan siswa terhadap standar / patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang 

dianggap terlalu tinggi terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari 

bidang-bidang studi tersebut. 

6.  Siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja 

intelek yang berat. 

7.  Siswa mempercai konsep kinerja akademik yang optimum sedangkan dia sendiri menilai 

belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri (self-imposed). 

 

d. Kiat-kiat untuk mengatasi keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan 

belajar itu, antara lain sebagai berikut : 

1.  Melakukan istirahat dan menkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran 

yang pas. 

2.  Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih 

memungkinkan siswa belajar lebih giat. 

3.  Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan 

posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar dan sebagainya sampai 

memungkinkan siswa merasa berada di sebuah tempat baru yang lebih menyenangkan untuk 

belajar. 
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4.  Memberi motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat 

dari pada sebelumnya. 

5.  Siswa harus berbuat nyata (tidak menyerah atau tinggal diam) dengan cara mencoba belajar 

dan belajar lagi. 

 

TUGAS 12.a.  MENGATASI KEJENUHAN DALAM BELAJAR 

Silahkan rangkum materi di atas yang tekah kalian pelajari, lalu rangkum minimal 1 halaman. 

Tulis pada buku atau kertas selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TUGAS 12.b.  MENGATASI KEJENUHAN DALAM BELAJAR 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

1. Apakah faktor-faktor Penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

2. Bagaimana upaya kamu agar tidak jenuh dalam pembelajaran? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 
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3. Belajar harus diartikan sebagai sebuah kebutuhan!  

Berikan pendapat-mu mengenai pernyataan tersebut 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 "Dari hujan aku belajar bahasa air bagaimana berkali-kali jatuh 

tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir." 
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BAB 13. STRATEGI BELAJAR SESUAI DENGAN GAYA BELAJAR 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar-

nya sendiri 

   

 

STRATEGI BELAJAR SESUAI DENGAN GAYA BELAJAR 

a.  Pengertian belajar menurut para ahli 

James O. Whittaker (Djamarah, Syaiful Bahri , Psikologi Belajar) Belajar adalah Proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. 

R. Gagne (Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar) Belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

Ciri-ciri Belajar - Hakikat belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut : 

 Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun nilai dan sikap (afektif). 

 Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau dapat disimpan. 

 Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi 

akibat interaksi dengan lingkungan. 

 Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak 

karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan 

 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Hakekat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus 

menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan 

baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman, pengetahuan, 

perubahan sikap, tingkah laku dan daya penerimaan.  

Strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu smart 

(cerdik) 

 

b.  Tentang Gaya Belajar 

Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau 

pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsir kan, mengorganisasi, 

merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk 

mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. 

Ketika Kamu sudah bisa mengenal gaya belajar Kamu yakni bagaimana Kamu menyerap dan 

mengolah informasi, maka Kamu akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih 

mudah sesuai dengan gaya belajar Kamu sendiri. 

Ada tiga macam gaya belajar, yaitu : 

1. Gaya Belajar Visual; yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indra mata 

sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi 

atau membaca instruksi sendiri.  

2. Gaya  Belajar Auditorial; yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai 

alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi 

itu dia dengarkan dari orang lain 

3. Gaya Belajar Kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung 

atas apa yang sedang dipelajari. orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan 

mengerjakan sendiri atau praktik langsung. 

 

c.  Modalitas Belajar , Ciri-ciri serta Strategi Belajarnya 

Lingkungan belajar memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajarmu. Karena itu, 

ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman 

bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. 

Jika Anda adalah seorang dengan modalitas VISUAL, pengingat-pengingat visual seperti 

poster, akuarium atau lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar.  



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

75 Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

Jika Anda memiliki modalitas AUDITORIAL, penggunaan musik untuk belajar atau suasana 

yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih 

berkonsentrasi. 

Jika Anda memiliki modalitas KINESTETIK, biasanya senam ringan diperlukan sebelum 

belajar. Bahkan, sekadar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda 

berkonsentrasi dalam belajar. 

 

Setiap modalitas memiliki ciri-ciri tersendiri, adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut : 

Ciri-ciri Orang dengan Modalitas Visual 

1. Rapi dan teratur 

2. Berbicara dengan cepat 

3. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

4. Teliti terhadap detail 

5. Mementingkan penampilan 

6. Pengeja yang baik dan dapat melikat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka 

7. Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 

8. Mengingat dengan asosiasi visual 

9. Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

10. Mempunyai masalah untuk menginat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta 

bantuan orang untuk mengulanginya. 

11. Pembaca cepat dan tekun 

12. Lebih suka membaca daripada dibacakan 

13. Memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh serta sikap waspada sebelum 

secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek 

14. Mencorat-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat 

15. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

16. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat “ya” atau “tidak” 

17. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

18. Lebih suka seni lukis daripada seni musik 

Strategi Belajar yang Efektif : 

a. Belajar dengan gambar, diagram dan peta 

b. Membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting 

c. Gunakan video, gambar-gambar berwarna 
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d. Membuat pengelompokan 

 

Ciri-ciri Orang dengan Modalitas Auditorial 

1. Berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja 

2. Mudah terganggu oleh keributan 

3. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca 

4. Senang membaca dengan keras dan mengdengarkan 

5. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara 

6. Merasa kesulitas untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

7. Berbicara dalam irama yang terpola 

8. Biasanya merupakan pembicara yang fasih 

9. Lebih suka seni musik daripada seni lukis 

10. Belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang 

dilihat 

11. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar 

12. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti 

memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. 

13. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu 

14. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

 

Strategi Belajar Efektifnya : 

a. Membaca dengan suara / cerita 

b. Menulis ulang yang dipelajari / ringkasan 

c.  Diskusi, berdebat, wawancara 

d. Mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya 

 

 

Ciri-ciri Orang dengan Modalitas Kinestetik 

1. Berbicara dengan perlahan 

2. Menanggapi perhatian fisik 

3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

4. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

5. Selalu berorientasi pada fisik dan  banyak bergerak 
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6. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

7. Belajar melalui manipulasi dan praktik 

8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

9. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 

10. Banyak menggunakan isyarat tubuh 

11. Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

 

Strategi Belajar Efektifnya : 

a. Melakukan Praktek 

b. Mengamati demo / contoh konkret 

c. Drama, permainan, aktivitas lapangan 

d. Menggunakan model, lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle 

e. Menggunakan gerak dalam belajar 

 

TUGAS 13.a.  STRATEGI BELAJAR SESUAI DENGAN GAYA BELAJAR 
 

Silahkan rangkum materi di atas yang telah kalian pelajari, lalu rangkum minimal 1 halaman. 

Tulis pada buku atau kertas selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TUGAS 13.b.  STRATEGI BELAJAR SESUAI DENGAN GAYA BELAJAR 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 
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1. Apa yang dimaksud dengan  gaya belajar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

2. Bagaimana cara kamu  mengenali gaya belajar-mu? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

3. Dari materi yang disajikan, apakah gaya belajar-mu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Setelah kamu memahami dan mengetahui gaya belajar-mu, bagaimana cara belajar yang 

sesuai dengan-mu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan 
pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki.". 
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BAB 14. BAHAYA MEROKOK 

 

 

Tugas 

Perkembangan 

:  Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas 

 

Bidang 

Bimbingan 

:  Sosial 

Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/ konseli memahami bahaya dari Perilaku Merokok 

Peserta didik/ konseli bisa  

 

   

 

BAHAYA ROKOK DAN DAMPAKNYA 

a.  Pengertian Rokok 

Menurut Wikipedia, Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 

hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi 

daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan 

dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok 

biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat 

dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-

bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok 

akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru, 

jantung  

Ada banyak bentuk rokok, diantaranya : 

1.  Rokok Kretek Batang, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, ada yang kretek dan filter 

2.  Rokok Cerutu, yaitu Sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. 

3. Rokok Pipa/Canglong, yaitu rokok dengan tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam 

pipa lalu dibakar 

4. Rokok Shisa, yaitu rokok ini lebih dikenal dengan rokok arab yang tembakaunya 

dicampur dengan buah-buahan 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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5. Rokok Susur, yaitu tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur dan 

pinang 

6. Rokok Kunyah/Permen, yaitu produk tembakau yang dihisap seperti permen 

7. Rokok Elektrik, yaitu e-cigarette. Sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional 

menjadi rokok modern.  

 

Jenis-jenis Perokok  

Berdasarkan jenisnya perokok dibedakan menjadi : 

1.  Perokok aktif 

Mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. 

2.  Perokok pasif 

Mereka sebenarnya tidak merokok namun  karena ada orang lain yang merokok 

didekatnya maka  ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. 

Dampak bagi perokok pasif  

 Angina  

Nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung 

 Asma  

Mengalami kesulitan bernafas  

 Iritasi akibat asap rokok antara lain 

Iritasi mata, sakit kepala, pusing, tenggorokan, batuk dan sesak nafas.  

 Wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif, meyalurkan zat-zat beracun 

dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Nikotin 

rokok menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat, karbon monoksida 

menyebabkan berkurangya oksigen yang diterima janin. 

 

Berdasarkan jumlahnya perokok dibagi menjadi : 

1.  Perokok ringan. 

Perokok yang  menghabiskan sekitar 1-10 batang rokok per hari. 

2.   Perokok sedang. 

Perokok yang menghabiskan sekitar 10-20 batang rokok per hari. 

3.   Perokok berat. 

Perokok yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. 

b.  Zat yang Terkandung dalam Rokok 
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1. Nikotin 

Zat ini mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk trus menghisap 

rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Menyebabkan kecanduan atau ketergantungan merusak jaringan otak 

 Menyebabkan darah cepat membeku 

 Mengeraskan dinding arteri 

2.  Tar 

Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan 

iritasi bahkan kanker 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Membunuh sel dalam saluran darah 

 Meningkatkan produksi lendir diparu-paru 

 Menyebabkan kanker paru-paru 

3.  Karbon Monoksida 

Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam 

tubuh. 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Mengikat hemoglobin, sehingga tubuh kekurangan oksigen 

 menghalangi transportasi dalam darah 

4.  Zat Karsinogen 

Pengaruh bagi tubuh manusia : 

 Memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh 

5.  Zat Iritan 

Pengaruh bagi tubuh manusia 

 Mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru 

 Menyebabkan batuk. 

 

c.  Bahaya yang Di Timbulkan Akibat Merokok 

Adapun beberapa bahaya dan akibat yang di timbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh 

antara lain : 

1. Kanker Paru 
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Diketahui sekitar 90 persen kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap 

rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan 

merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok 

sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru. 

2. Kanker Kandung Kemih 

Kanker kandung kemih terjadi pada sekitar 40 persen perokok. Studi menemukan kadar 

tinggi dari senyawa 2-naphthylamine dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah 

pada kanker kandung kemih. 

3. Kanker Payudara 

Perempuan yang merokok lebih berisiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi 

menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia 

hamil pertama kali berisiko lebih besar terkena kanker payudara 

4. Kanker Serviks 

Sekitar 30 persen kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Hal ini karena 

perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual. 

5. Kanker Kerongkongan 

Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga 

menyebabkan kanker kerongkongan. Sekitar 80 persen kasus kanker esofagus telah 

dikaitkan dengan merokok. 

6. Kanker Pencernaan 

Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan 

sehingga meningkatkan risiko kanker gastrointestinal (pencernaan). 

7. Kanker Ginjal 

Ketika seseorang merokok, maka asap yang mengandung nikotin dan tembakau akan 

masuk ke dalam tubuh. Nikotin bersama dengan bahan kimia berbahaya lainnya seperti 

karbonmonoksida dan tar menyebabkan perubahan denyut jantung, pernapasan sirkulasi 

dan tekanan darah. Karsinogen yang disaring keluar dari tubuh melalui ginjal juga 

mengubah sel DNA dan merusak sel-sel ginjal. Perubahan ini mempengaruhi fungsi ginjal 

dan memicu kanker. 

 

8. Kanker Mulut 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL BIMBINGAN  KONSELING KELAS X 

 

83 Rev : 02                                                                                        No : F.02.55 

 

Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui perokok 6 kali lebih besar 

mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, dan orang yang 

merokok tembakau tanpa asap berisiko 50 kali lipat lebih besar. 

9. Kanker Tenggorokan 

Asap rokok yang terhirup sebelum masuk ke paru-paru akan melewati tenggorokan, 

karenanya kanker ini akan berkaitan dengan rokok. 

10. Serangan Jantung 

Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan 

tekanan darah. Sedangkan karbon monoksida mengambil oksigen dalam darah lebih 

banyak yang membuat jantung memompa darah lebih banyak. Jika jantung bekerja terlalu 

keras ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung. 

11. Penyakit Jantung Koroner (PJK) 

Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika 

memiliki penyakit lain seperti diabetes melitus. 

12. Aterosklerosis 

Nikotin dalam asap rokok bisa mempercepat penyumbatan arteri yang bisa disebabkan 

oleh penumpukan lemak. Hal ini akan menimbulkan terjadinya jaringan parut dan 

penebalan arteri yang menyebabkan arterosklerosis. 

13. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

Kondisi ini menyebabkan aliran darah terhalangi sehingga membuat seseorang sulit 

bernapas, dan sekitar 80 persen kasus PPOK disebabkan oleh rokok. Kondisi ini bisa 

menyebabkan terjadinya emfisema (sesak napas akibat kerusakan pada kantung udara atau 

alveoli) dan bronkitis kronis (batuk dengan banyak lendir yang terjadi terus menerus) 

14. Impotensi 

Bagi laki-laki berusia 30-an dan 40-an tahun, maka merokok bisa meningkatkan risiko 

disfungsi ereksi sekitar 50 persen. Hal ini karena merokok bisa merusak pembuluh darah, 

nikotin mempersempit arteri sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah ke 

penis. Jika seseorang sudah mengalami impotensi, maka bisa menjadi peringatan dini 

bahwa rokok sudah merusak daerah lain di tubuh. 

15. Gangguan medis lainnya 

Beberapa gangguan medis juga bisa disebabkan oleh rokok seperti tekanan darah tinggi 

(hipertensi), gangguan kesuburan, memperburuk asma dan radang saluran napas, berisiko 

lebih tinggi mengalami degenerasi makula (hilangnya penglihatan secara bertahap), 
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katarak, menjadi lebih sering sakit-sakitan, menimbulkan noda di gigi dam gusi, 

mengembangkan sariawan di usus serta merusak penampilan 

 

TUGAS 14.a.  BAHAYA ROKOK DAN DAMPAKNYA 
 

Silahkan rangkum materi di atas yang telah kalian pelajari, lalu rangkum minimal 1 halaman. 

Tulis pada buku atau kertas selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TUGAS 14.b.  BAHAYA ROKOK DAN DAMPAKNYA  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas selembar 

lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 
 

1. Apa saja zat yang terkandung dalam  rokok? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

 

2. Bagaimana cara kamu  menghindari  rokok? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 
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3. Setelah kamu memahami dan mengetahui kandungan dan bahaya dari rokok, apa yang akan  

kamu  lakukakan ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

"Berhenti merokok itu tak perlu menunggu hingga salah satu keluarga atau diri-mu terkena 
dampaknya” 
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*) SS  : Sangat Setuju 
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     TS   : Tidak Setuju 
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