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PENDAHULUAN
Kompetensi Konselor (Naskah Akademik
menuntut konselor di Indonesia untuk dapat :
 Menyelenggarakan
memandirikan

kegiatan

bimbingan

dan

konseling

2007)
yang

 Memahami setiap peserta didik secara mendalam dengan salah
satunya dengan menyelenggarakan kegiatan asesmen
 Untuk menyelenggarakan asesmen diperlukan penguasaan
konselor sekolah terhadap konsep dan praksis asesmen untuk
memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli

Kompetensi Konselor tentang asesmen :
Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi,
kebutuhan, dan masalah konseli, meliputi :
 Menguasai hakikat asesmen;

 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan
konseling;
 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan
bimbingan dan konseling;

 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah
konseli;
 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen
kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli;

pengungkapan

 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi
aktual konseli berkaitan dengan lingkungan,
 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan
dan konseling;
 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling
dengan tepat;
 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.

Stone (1981), asesmen bimbingan dan konseling ada dua macam :
1. Asesmen Teknik Tes
 Kelebihan alat tes adalah dengan alat tes dapat membandingkan
persamaan dan perbedaan, tetapi tidak dapat mernjaring kehidupan
batin keduanya.
 Penggunaan teknik tes mempersyaratkan penguasaan kompetensi
khusus yang hanya dapat diperoleh melalui jalur pelatihan sertifikasi
tes psikologis dalam bimbingan dan konseling
 Materi Tes :
o Tes Kemampuan Umum / Inteligensi
o Tes Kemampuan Khusus / Bakat

o Tes Minat Jabatan
o Tes Kreativitas

1. Asesmen Teknik Non Tes
 Penggunaan asesmen teknik non tes dimaksudkan untuk data
tentang in the light (kehidupan batin= pikiran, emosi, minat) dan
cirri-ciri yang nampak secara umum yaitu karakteristik,
kemampuan sosialnya .
 Penggunaan teknik non tes memerlukan pengetahuan, praktek
dan sitensis berkaitan dengan asesmen non tes yang diperoleh
melalui pendidikan prajabatan sarjana bimbingan dan konseling
saja dan tidak memerlukan pelatihan khusus seperti sertifikasi
tes.

 Jenis asesmen non non tes antara lain :
o
o
o
o
o
o

Autobiografi
Catatan Anekdot
Catatan Kumulatif
Inventori (DCM)
Kuesioner Data Murid
Observasi

o
o
o
o
o
o

Rekaman Kumulatif
Skala Rating
Studi Kasus
Teknik Sosiometri
Tes Who Am I
Wawancara / Interview, dll

Pelaksanaan Asesmen di lapangan :

 Membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan dalam asesmen
 membutuhkan personil konselor yang cukup banyak
 membutuhkan waktu yang cukup lama baik dalam pelaksanaan maupun
administrasi asesmen
Penggunaan komputer sebagai alat bantu asesmen saat ini, yaitu :
1. Membeli software asesmen dan menggunakannya.


Analisis Tugas Perkembangan (ATP), AUM terkomputerisasi, Software
Tes Psikologis dalam bimbingan dan konseling yang telah dikembangkan
oleh beberapa teman sejawat.

2. Menggunakan komputer sebatas untuk penyusunan laporan dan
pendokumentasian hasil asesmen menggunakan program microsoft office,
meliputi:


pengolah kata (microsoft word),



program spreadsheet (mocrosoft excel),



program presentasi (microsoft powerpoint),



program pembuatan database (microsoft access) dan



program web editor (microsoft frontpage).

3. Mengembangkan sendiri aplikasi instrumen untuk keperluan asesmen
dengan program sederhana yang sering dipakai konselor sekolah.


Bagaimana cara mengembangkan aplikasi instrumen asesmen
bimbingan dan konseling bagi konselor sekolah?



Program komputer apa yang dapat dipergunakan untuk
mengembangkan Aplikasi Instrumen asesmen Bimbingan dan
Konseling sesuai dengan kemampuan konselor yang terbatas dalam
menggunakan komputer?



Bentuk pengembangan aplikasi instrumen asesmen bimbingan dan
konseling seperti apa?

PEMBAHASAN
1.

Program Microsof Excel sebagai Alternatif Pengembangan
Aplikasi Instrumen Asesmen Bimbingan dan Konseling
 Wikipedia (2003) memberikan definisi Microsoft Excel atau
Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar
kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft
Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac
OS.
 saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling
banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC
berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS,
semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993.
 Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan
versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2007 yang
diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2007.

Versi-versi Microsoft Excel
Tahun

Versi Excel

Sistem operasi

Versi Microsoft Office

1985

Excel 1.0

Apple Macintosh klasik

Tidak ada Microsoft Office

1987

Excel 2.0 for
Windows

Microsoft Windows 2.0

Tidak ada Microsoft Office

1988

Excel 1.5

Apple Macintosh klasik

Tidak ada Microsoft Office

1989

Excel 2.2

Apple Macintosh klasik

Tidak ada Microsoft Office

1989

Excel 2.2

IBM OS/2

Tidak ada Microsoft Office

1990

Excel 3.0

Microsoft Windows 3.0

Tidak ada Microsoft Office

1990

Excel 3.0

Apple Macintosh

Tidak ada Microsoft Office

1991

Excel 3.0

IBM OS/2

Tidak ada Microsoft Office

1992

Excel 4.0

Microsoft Windows 3.0 dan Windows 3.1

Tidak ada Microsoft Office

1992

Excel 4.0

Apple Macintosh

Tidak ada Microsoft Office

1993

Excel 5.0

Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11,
Windows for Workgroups, dan Windows
NT (hanya versi 32-bit)

Microsoft Office 4.2 dan Office
4.3

1993

Excel 5.0

Apple Macintosh

Tidak ada Microsoft Office

1995

Excel 7 for
Windows 95

Windows 95 dan Windows NT 3.1/3.50

Microsoft Office 95

Versi-versi Microsoft Excel
Tahun

Versi Excel

Sistem operasi

Versi Microsoft Office

1997

Excel 97
(Excel 8)

Windows 95, Windows NT
3.51/Windows NT 4.0

Microsoft Office 97

1998

Excel 8.0

Apple Macintosh

Microsoft Office '98 for
Macintosh

1999

Excel 2000
(Excel 9)

Windows 98, Windows Me, Windows
2000

Microsoft Office 2000

2000

Excel 9.0

Apple Macintosh

Microsoft Office 2001 for
Macintosh

2001

Excel 2002
(Excel 10)

Windows 98, Windows Me, Windows
2000, Windows XP

Microsoft Office XP

2001

Excel 10.0

Apple Macintosh OS X

Microsoft Office v. X

2003

Excel 2003
(Excel 11)

Windows 2000 (Service Pack 3),
Windows XP, Windows Server 2003,
Windows Vista, Windows Server 2008

Microsoft Office System 2003

2004

Excel 11.0

Apple Macintosh OS X

Microsoft Office 2004 for
Macintosh

Excel 2007
(Excel 12)

Microsoft Windows XP (dengan Service
Pack 2 atau lebih tinggi), Windows
Server 2003 (Service Pack 1), Windows
Vista, serta Windows Server 2008.

Microsoft Office System 2007

2007

o

No.

Alasan penggunaan program aplikasi perkantoran Microsoft excel adalah
mengacu pada potensi penggunaan program komputer non internet yang
disampaikan oleh Cabaniss (2003), seperti tabel 1 dibawah :
Perangkat Teknologi
Komputer Non Internet

Potensi Penggunaan oleh Konselor

1.

Spreadsheets / Ms. Excel

1.
2.
3.
4.

Tata Kearsipan;
Data Organisasi;
Informasi Klien; dan
Penelitian

2.

Pengolah Kata / Ms. Word

1.
2.
3.
4.

Tata Kearsipan;
Surat Menyurat;
Marketing; dan
Publikasi Penelitian

3.

Software

1.

Pelatihan Ketrampilan untuk para
Profesional dan Klien;
Informasi Bantuan Diri;
marketing;
Manajemen Kantor;
Sumber Referensi; dan
Catatan Kasus

2.
3.
4.
5.
6.

Referensi internet yang direkomendasikan adalah bergabung dengan
XL-mania-subscribe@yahoogroups.com
Adapun deskripsi dari XL-mania adalah sebagai berikut :

Sering menggunakan Microsoft Excel? Sedang menghadapai
masalah? Ingin sharing problem? Mencari solusi? Atau, sudah ahli
dan ingin sharing tips? Join XL-mania! [ada challenge untuk expert]
Join This Group / kirim e-mail kosong ke :
XL-mania-subscribe@yahoogroups.com

Messages
+-:: XL-mania ::::::::::::::::::::----------------------------------+
| Rajin buka arsip lama XL-mania!
http://abimono.blogspot.com |
+-------------------------------------------------------------------+
| DILARANG : MLM, money game, OOT, iklan tanpa izin, SARA, testing, |
| pembicaraan pribadi, one line message, melecehkan, tidak sopan. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Buat subjek yang kreatif, jangan : "tanya", "help", "mohon bantu" |
| Usahakan besar attachment < 200 kb. Gunakan winzip jika perlu. |
+-------------------------------------------------------------------+
| Ajak teman-teman Anda bergabung dengan mengirim e-mail kosong ke |
| XL-mania-subscribe@yahoogroups.com atau kirimkan mereka file dari |
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/files/Promotion/
|
+-------------------------------------------------------------------+
| Berikan testimoni di : http://www.friendster.com/profiles/xlmania |
+-------------------------------------------------------------------+
| Donation : BCA: 466 121 2564, Mandiri: 117 000 419 4601
|
+-------------------------------------------------------------------+
| Message lama ada di :
|
| http://groups.yahoo.com/group/XL-mania/messages [perlu yahoo id] |
| http://www.mail-archive.com/xl-mania@yahoogroups.com
|
+-------------------------------------------------------------------+

Membuat instrumen berbentuk inventori, angket atau skala dengan
menggunakan perangkat atau tools yang tersedia dalam misalnya fungsi option
button seperti contoh gambar 3 dibawah ini.

2.

Pengembangan Aplikasi Instrumen Bimbingan dan Konseling
dengan Microsoft Excel


Pengembangan Aplikasi Instrumen Asesmen Bimbingan dan
Konseling dalam makalah ini ada dua macam, yaitu contoh instrumen
tes berupa Pengembangan Skala Multiple Intelligence berbasis
Komputer untuk Penelusuran bakat minat dan contoh instrumen
non tes Who Am I.
1. Instrumen Tes – Pengembangan Skala Multiple Inteligence
berbasis Komputer untuk penelusuran bakat dan minat

Untuk mengembangkan Aplikasi Skala Multiple Intelligence
dengan Microsoft Excel, memerlukan beberapa worksheet atau
lembar kerja, antara lain :
o Lembar Kerja Halaman Depan

o Lembar Kerja Petunjuk Tes
o Lembar Kerja Soal Minat
o Lembar Kerja Data Hasil mengerjakan Soal Minat
o Lembar Kerja Norma Minat
o Lembar Kerja Analisis Data Minat
o Lembar Kerja Laporan Individu Minat

HALAMAN
DEPAN
Halaman depan
dibuat untuk
memperindah
tampilan, kalau
buku tes
halaman depan
ini bisa
dikatakan
sebagai cover
atau sampul
bukunya dan
berfungsi untuk
menarik
keinginan siswa
agar mengisi
tes.

PETUNJUK
UMUM
Lembar
petunjuk tes
untuk
memberikan
petunjuk
kepada
siswa dalam
mengerjakan
tes minat
secara
mandiri.

SOAL MINAT

Lembar kerja soal
minat merupakan
item-item soal tes
yang langsung
dapat dikerjakan
oleh siswa ketika
sudah memahami
dan mengerti
petunjuk tes. Teknis
pemilihan jawaban
siswa hanya
mengklik option
button yang tersedia

Lembar Kerja Analisis Data Hasil mengerjakan Soal Minat
Lembar kerja data hasil mengerjakan soal minat merupakan lembar kerja untuk
menampung hasil entri data soal minat yang telah dikerjakan. Isinya data
mentah apa adanya yang di identifikasi pilihan 1 sama dengan 1, dan pilihan 2
sama dengan 2. Untuk pernyataan positif, pilihan 1 sama dengan 2, dan
pilihan 2 sama dengan 1.

Lembar Kerja Norma Minat
Lembar kerja norma minat berisi norma minat yang telah dibuat berdasarkan
hasil penelitian sebelumnya.

Lembar Kerja Analisis Data Minat
Lembar kerja analisis data minat berisi data minat yang telah dianalisis dan
dicocokkan dengan norma minat sehingga menghasilkan data matang,
dapat juga dalam analisis data minat ini disebut sebagai laporan
sementara.

Lembar Kerja Laporan
Individu Minat
Lembar kerjalaporan
individu minat dibuat
untuk mengemas
laporan sementara
dalam analisis data
minat menjadi satu
lembar yang menarik
dan jelas. Laporan terdiri
atas:
1) Lembaga yang
menyelenggarakan tes;
2) Identitas, 3) Hasil
Penelusuran, 4) Profil
Individu,
5) Keterangan,
6) Tester / Penanggung
Jawab.
Lebih rinci laporan hasil tes
minat dapat dilihat pada

Lembar Kerja Laporan Individu
Minat dalam tampilan cetak.

2.

Pengembangan Aplikasi Instrumen Bimbingan dan Konseling
dengan Microsoft Excel


Pengembangan Aplikasi Instrumen Asesmen Bimbingan dan
Konseling dalam makalah ini ada dua macam, yaitu contoh instrumen
tes berupa Pengembangan Skala Multiple Intelligence berbasis
Komputer untuk Penelusuran bakat minat dan contoh instrumen
non tes Who Am I.
2. Instrumen Non Tes Who Am I
Instrumen Non tes – Who Am I diberikan untuk sedikit
memberikan gambaran individu tentang diri mereka sendiri.

Pengembangan Aplikasi Instrumen Non Tes Who Am I ini
menggunakan yaitu :
1. Lembar Kerja Halaman Depan
2. Lembar Kerja Entri Data

3. Lembar Kerja Laporan

Lembar Kerja
Halaman Depan
Lembar Kerja Halaman
Depan berisi daftar
isian identitas,
petunjuk pengisian
dan soal tes who am
I, secara visual
dapat dilihat pada
gambar

Lembar Kerja Entri Data
Lembar kerja entri data berisi data mentah dari hasil isian siswa pada lembar
halaman depan. Dalam lembar kerja entri data untuk soal positif soal
pilihan pada angka 3 yang cocok dengan saya; 2 yang agak cocok
dengan saya; dan 1 yang sama sekali tidak cocok dengan saya.
Tetapi untuk pernyataan negatif dibalik, 1 untuk yang cocok dengan saya; 2
yang agak cocok dengan saya; dan 3 yang sama sekali tidak cocok
dengan saya. Pada lembar kerja entri data ini juga langsung dianalisis
skor dan diinterpretasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Lembar Kerja Laporan
Lembar kerja laporan berisi
laporan hasil analisis tes
Who Am I yang dikemas
dalam format siap cetak.
Format Laporan Hasil tes
Who Am I dapat
disesuaikan dengan
kebutuhan, pada laporan
yang dibuat ini terdiri atas :
1) Lembaga
Penyelenggara; 2 Identitas;
3. Keterangan; 4. Konselor
Penanggung Jawab, secara
visual laporan dapat dilihat
pada gambar 13, gambar
14 dan 15 laporan individu
dan kelompok untuk visual
laporan siap cetak.

Lembar Kerja Laporan

visual laporan siap
cetak.

SIMPULAN DAN SARAN
Secara ringkas uraian diatas dapat disimpulkan dalam beberapa point-point
seperti dibawah :

 Perangkat teknologi komputer non internet spreedsheets / Microsof Excel
selain berpotensi digunakan oleh konselor untuk tata kearsipan, data
organisasi, informasi klien; dan penelitian juga dapat digunakan untuk
membuat program aplikasi asesmen bimbingan dan konseling baik tes
maupun non tes.
 Cara mengembangkan Aplikasi instrumen bimbingan dan konseling bagi
konselor sekolah adalah dengan mengadopsi instrumen tes atau non tes
yang sudah ada ke dalam program microsoft excel dengan mengoptimalkan
fungsi option button.

 Keterbatasan kemampuan konselor sekolah dalam mengoperasikan
komputer dengan program aplikasi perkantoran dapat dioptimalkan dengan
membuat aplikasi instrumen asesmen bimbingan dan konseling atau
sejenisnya.
 Pengembangan aplikasi instrumen asesmen bimbingan dan konseling
dalam contoh ini berbentuk skala pada tes multiple intelligence berbasis
komputer dalam penelusuran minat bagi anak SMA, dan berbentuk
kuesioner atau inventori pada instrumen asesmen non tes Who Am I.

Sedangkan saran untuk mengoptimalkan penguasaan komputer khususnya
aplikasi program perkantoran untuk membuat program aplikasi asesmen
bimbingan dan konseling antara lain :
 Konselor sekolah atau dosen bimbingan dan konseling yang lebih mampu
mengoperasikan komputer terus berinovasi mencari solusi untuk
mengembangkan aplikasi instrumen untuk keperluan asesmen dalam
bimbingan dan konseling dengan program-program yang sederhana dan
telah sering digunakan oleh konselor di sekolah.
 Hasil temuan inovasi berupa pengetahuan, produk asesmen dan
keterampilan segera dapat disebarluaskan melalui bebera publikasi seperti
media masa baik cetak maupun elektronik, jurnal, internet, website, blog,
mailinglist, maupun email kepada konselor sekolah dimanapun berapa.

 Kalau sekiranya diperlukan dapat disosialisasikan melalui seminar,
lokakarya, workshop maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
ketrampilan konselor sekolah berkaitan dengan pengembangan aplikasi
instrumen asesmen menggunakan program komputer sederhana.

