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ABSTRACT
Homeroom teachers in primary schools should do their overall tasks like deliver course
materials and give guidances and counseling services to all students. Homeroom teachers are often
faced with problems of students in the classroom, but teacher skill to solve their problems still
inadequate. To give an optimal services, homeroom teachers should have the students' problem-solving
skills. One of the training that has proven to improve psychological skills and able to optimize the
function of guidances and counseling is the training model of BK "PROAKTIF". This study aims to test
the effectiveness of the training model of BK "PROAKTIF" in improving problem-solving skills in
hoomeroom teachers in primary schools with variable self efficacy as manipulation chek. Design that
will be used is a quasi experimental design with untreated control group design with pre-test and posttest. A total of 16 teachers will be put in the experimental group and 16 in the control group. The
research instrument that will be used is test of problem-solving skills and self efficacy’scale. Technique
data analysis used is Mixed Anava.The results is increase problem-solving skills in homeroom
teachers, the experimental group is higher scores compared to controls.
Kata kunci: psychological skills model BK “PROAKTIF, problem-solving skill, self efficacy

ABSTRAK
Guru wali kelas di Sekolah Dasar harus melakukan tugas-tugas mereka secara keseluruhan
seperti memberikan materi pelajaran dan memberikan pedoman dan layanan konseling kepada semua
siswa. Guru wali kelas sering dihadapkan dengan masalah siswa di kelas, tetapi keterampilan guru
untuk memecahkan masalah mereka masih kurang memadai. Untuk memberikan pelayanan yang
optimal, guru wali kelas harus memiliki kemampuan memecahkan masalah siswa. Salah satu pelatihan
yang telah terbukti untuk meningkatkan keterampilan psikologis dan mampu mengoptimalkan fungsi
bimbingan dan konseling adalah model pelatihan BK "proaktif". Penelitian ini bertujuan untuk
menguji efektivitas model pelatihan BK "proaktif" dalam meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah pada guru wali kelas di Sekolah Dasar dengan variabel efikasi diri sebagai pemeriksaan
manipulasi. Desain yang akan digunakan adalah desain kuasi eksperimen dengan desain kelompok
kontrol tanpa pre-test dan post-test. Sebanyak 16 guru akan dimasukkan ke dalam kelompok
eksperimen dan 16 pada kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah tes
keterampilan pemecahan masalah dan efikasi diri. Teknik analisis data yang digunakan adalah Anava.
Hasilnyaadalah peningkatan kemampuan memecahkan masalah pada guru wali kelas, kelompok
eksperimen adalah skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol.
Kata kunci: keterampilan psikologis Model BK "proaktif, keterampilan pemecahan masalah
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1. PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan Nasional dapat dicapai oleh siswa melalui jalur pendidikan, salah satunya
adalah jalur pendidikan formal. Sekolah Dasar (SD) Tujuan pendidikan di Sekolah Dasar adalah
memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya
sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik untuk
melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
Menurut Partowisastro dan Hadisuparto (1984) tidak semua siswa memiliki kemampuan,
kecerdasan, bakat, minat, latar belakang dan lingkungan fisik sosial yang sama. Akibatnya terdapat
berbagai variasi kondisi siswa, ada siswa yang cepat, lambat dan biasa saja. Setiap siswa hendaknya
mendapatkan kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kondisinya.
Salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang guru adalah mendeteksi dan memecahkan permasalahan
siswa. Berdasarkan hasil kuesioner mengenai peran wali kelas sebagai guru Bimbingan dan Konseling
yang dilakukan pada wali kelas di Sekolah Dasar di Yogyakarta tahun 2013 maka diperoleh
kesimpulan bahwa kegiatan pemecahan masalah siswa penting dilakukan karena berdampak pada
pencapaian prestasi siswa, mencegah munculnya permasalahan yang lebih luas, membantu kelancaran
proses pembelajaran dan menimbulkan kenyamanan di dalam diri siswa.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-amarat (2011) mengenai permasalahan yang sering
dihadapi guru di Sekolah Dasar, menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan akademik dan
perilaku siswa yang dihadapi oleh guru di Sekolah Dasar. Menurut Muhari (1996) salah satu tindakan
yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka permasalahan siswa di Sekolah Dasar adalah dengan
mengintensifkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Posisi struktural untuk konselor pada
jenjang Sekolah Dasar belum ditemukan hingga saat ini oleh karena itu wali kelas memegang peranan
kunci menangani permasalahan siswa di Sekolah Dasar (Winkel dan Hastuti, 2010). Konselor sekolah
yang efektif dapat menjadi agen perubahan ke arah yang lebih positif dalam hal kedisiplinan siswa
(Kyle dan Devoss, 2011). Hasil penelitian Washington (2010) mengenai pengaruh konselor sekolah
terhadap performansi akademik siswa menyimpulkan bahwa konselor sekolah memiliki peranan yang
penting dalam upaya peningkatan perfomansi akademik siswa. Hasil asesmen mengenai peran wali
kelas sebagai guru Bimbingan dan Konseling yang dilakukakan pada wali kelas di SD Muhammadiyah
Sleman tahun 2013 menunjukkan bahwa wali kelas memiliki pengetahuan mengenai peran dan fungsi
wali kelas juga sebagai guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar, namun pengetahuan
mengenai perkembangan psikologis siswa dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan siswa
masih minim. Kesulitan yang dihadapi wali kelas antara lain tidak sistematis dalam menyelesaikan
masalah dan tidak tuntas akibatnya permasalahan terulang kembali, menggunakan metode memberikan
nasihat saja pada siswa untuk berbagai permasalahan, kesulitan mengenali permasalahan dan kesulitan
menentukan strategi pemecahan masalah yang tepat. Wali kelas juga belum pernah terlibat dalam
kegiatan pengembangan kompetensi khususnya terkait dengan peran dan fungsi sebagai guru
Bimbingan dan Konseling.
Terdapat beberapa keterampilan yang dibutuhkan oleh guru Bimbingan dan Konseling di
sekolah, salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah, yakni kemampuan untuk membantu
siswa menyelesaikan masalahnya. Konseling yang berfokus pada pemecahan masalah siswa
memberikan dampak yang positif terhadap permasalahan perilaku dan belajar siswa (Saadatzaade, dan
Khalili, 2012: Udeani, Adeyemo, 2011; Webb dan Brigman,2007). Pemecahan masalah merupakan
model utama yang digunakan dalam memecahkan kesulitan yang dialami oleh siswa, mulai dari
mengkaji kekuatan dan kelemahan siswa, mengumpulkan data terkait dengan permasalahan siswa,
mengidentifikasi penanganan serta mengevaluasi efek penanganan yang diberikan pada siswa (Andrea,
2004).
Menurut Soresi (2004) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah maka
pemahaman yang perulu diberikan pada peserta antara lain: pentingnya memecahkan masalah,
mempertimbangkan konsekuensi dari masalah, cara mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah,
mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dari suatu masalah, kaitan masalah dan penetapan tujuan,
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menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang, kegiatan membuat keputusan, dan
karakteristik dari perilaku pemecah masalah (pasif, tegas, agresif).
Salah satu pelatihan yang terbukti mampu mengoptimalkan peran dan fungsi guru Bimbingan
Konseling adalah pelatihan keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” yang dikembangkan oleh
Atamimi (2011). Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan antara lain memahami diri
dan orang lain (siswa, guru lain dan orang tua), manajemen fungsi dan layanan BK, stress dan
pemberdayaan diri, deteksi dini siswa bermasalah, komunikasi efektif dan hubungan interpersonal
yang empatik, menangani siswa bermasalah melalui konseling individu atau kelompok, pengembangan
diri siswa, pengembangan diri guru BK untuk menjadi fasilitator, moderator dan kolabolator yang
efektif dan nyaman bagi sekolah (siswa, guru dan orangtua). Pelatihan psikologis adalah pelatihan yang
didesain untuk meningkatkan keterampilan personal dan keterampilan interpersonal salah satunya
adalah kemampuan pemecahan masalah (Goldstein, 1981). Materi yang diberikan pada pelatihan
keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” antara lain diriku yang ajaib, komunikasi mengenal
gesture, menuju BK “PROAKTIF”, mengungkap multiple intelligences, cinema edukasi-2, diskusi
pelayanan BK dan pembuatan program BK. Berdasarkan paparan di atas peneliti ingin melihat
efektivitas pelatihan keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” terhadap kemapuan pemecahan
masalah guru SD.
2. RUMUSAN MASALAH
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pemberin pelatihan keterampilan
psikologis model BK “PROAKTIF” terhadap kemampuan pemecahan masalah guru. Adakah
perbedaan kemampuan pemecahan masalah guru yang diberikan pelatihan dengan yang tidak
mendapatkan pelatihan.

3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris adakah efek pemberian pelatihan
keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” terhadap kemampuan pemecahan masalah guru.
Adakah perbedaan kemampuan pemecahan masalah guru yang diberikan pelatihan dengan yang tidak
mendapatkan pelatihan.

4. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu psikologi khususnya mengenai pelatihan
keterampilan psikologis dan kemampuan pemecahan masalah.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelatihan yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan guru dan pihak sekolah dalam memecahkan permasalahan siswa.
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5. LANDASAN TEORI
5.1 Kemampuan pemecahan masalah
Ilmu psikologi menjelaskan pemecahan masalah adalah merupakan satu rangkaian proses.
Rangkaian proses tersebut menuntut problem solver harus: (1) mengenali permasalahan, (2).
mendefinisikan permasalahannya, (3) menciptakan berbagai kemungkinan strategi, (4) melibatkan
pengetahuannya dengan masalah, (5) menyediakan kekuatan mental dan fisik untuk menyelesaikan
masalah, (6) memonitoring kemajuan dalam rangka mencapai tujuan, (7) mengevaluasi solusi secara
akurat (Hayes dalam Stenberg dan Davidson, 2003). Santrock (2007) menambahkan terdapat beberapa
langkah dalam pemecahan masalah yaitu: (1) mencari dan memahami masalah, (2) menyusun strategi
pemecahan masalah yang baik, (3) mengeksplorasi solusi, (4) memikirkan dan mendefinisikan kembali
problem dan solusi dari waktu ke waktu. Menurut Hayes (1978) dalam memecahkan masalah individu
harus membangun representasi internal mengenai masalah tersebut yang berarti bahwa individu harus
memahami permasalahan tersebut. Menurut Ellis dan Hunt (1993) pemecahan masalah melibatkan
beberapa tahapan antara lain: (1) memahami permasalahan, (2) membentuk dugaan mengenai solusi
dan menyeleksi berbagai alternatif dugaan, (3) mengetes dan mengevaluasi solusi. Kunci untuk sebuah
solusi yang sukses terletak pada bagaimana seseorang menafsirkan masalah tersebut. Seseorang
berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai strategi yang merupakan sistematika
pemecahan masalah.
5.2 Keterampilan psikologis model BK”PROAKTIF”
Model BK “PROAKTIF” adalah nama keterampilan psikologis yang dirancang oleh Nuryati
Attamimi (2011). Secara umum pengertian proaktif adalah aktif untuk memulai melakukan sesuatu,
tidak pasif menunggu. Menurut Ramdhani (2012) proaktif berasal dari kata dalam Bahasa inggris yang
didalamnya mengandung dua definisi yaitu : (1) tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa terjadi dan
(2) kecenderungan mengambil inisiatif dan proaktif bersifat antisipatif. Individu yang proaktif
melakukan tindakan antisipatif yang positif tanpa harus menunggu hingga ia mengalami suatu
peristiwa atau kesulitan. Dalam menyelesaikan tugasnya , guru yang proaktif melakukan berbagai
tugas sebaik-baiknya tidak menunggu orang lain mengerjakan tugasnya dan tidak menunggu
diperintahkan oleh orang lain untuk menyelesaikan tugasnya.
Secara khusus “PROAKTIF” merupakan kumpulan dari 8 (delapan) huruf sebagai akronim yang
masing-masing huruf memiliki arti atau makna, batasan dan pedoman dalam penyusunan modul. Huruf
P adalah peka, huruf R berarti responsif, huruf O adalah operasional bertindak (obah), huruf A berarti
afeksi mengutamakan rasa, huruf K adalah kognisi, huruf T merupakan tingkah laku, huruf I adalah
ikhlas dan huruf F adalah fasilitasi (Attamimi, 2011). Model BK “PROAKTIF” dirancang dengan
tujuan membantu meningkatkan fungsi keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya
guru BK agar menjadi tempat yang efektif, efisien, aman, nyaman bagi siswa khususnya dan kalangan
terkait pada umumnya (orangtua siswa, sesama rekan guru, personil sekolah).
5.3 Self efficacy
Bandura (1997) mengemukakan bahwa self efficacy adalah keyakinan tentang sejauh mana
individu memperkirakan kemampuannya dalam melaksanakan suatu tugas atau tindakan yang
diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Efkasi diri ini akan mempengaruhi pilihan-pilihan tindakan
yang akan dilakukan, besarnya usaha yang akan dikeluarkan dan ketahaan seseorang ketika berhadapan
dengan hambatan atau kesulitan. Individu dengan efikasi diri tinggi akan memilih melakukan usaha
yang lebih besar dan lebih pantang menyerah dibanding dengan individu dengan efikasi diri yang
rendah.
Aspek dari self efficacy antara lain: (1) magnitude atau tingkat kesulitan tugas bahwa setiap
masalah memiliki derajat kesulitan yang berbeda dan individu dapat mengukur tingkat kemampuan dan
keterampilan yang dimiliki untuk menyelesaikannya, (2) generality atau luas bidang perilaku, berkaitan
dengan derajat keluasaan bidang tugas yang mampu dikerjakan. Aspek ini berkaitan dengan evaluasi
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efikasi diri yang berhubungan dengan keyakinan individu tentang satu atau lebih tingkah laku yang
mampu dikerjakan, (3) strenghth atau tingkat kekuatan, adalah aspek yang berkaitan dengan tingkat
kesungguhan individu pada pengharapan dan keyakinannya. Kesungguhan atau kemantapan pada
keyakinan dan harapan mempengaruhi semangat keuletan dan ketahanan mencapai tujuan.
Bandura mengungkapkan bahwa terdapat faktor ataupun sumber self efficacy antara lain:
1. pengalaman orang lain
2. Persuasi verbal
3. Kondisi psikologis
4. Pencapaian prestasi sumber
6. DESAIN EKSPERIMEN
Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen kuasi,
untreated control group design with pre-test and post-test (Shadish, Cook dan Campbell, 2002). Pada
penelitian ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, masing-masing kelompok diukur
dengan menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah. Hasil pengukuran antara kelompok
eksperimen yang telah mendapatkan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak
mendapat perlakuan. Sebagai cek manipulasi maka wali kelas juga diberikan skala self efficacy
kemampuan pemecahan masalah. self efficacy subjek penelitian sebelum dan sesudah pelatihan akan
diukur.
7. METODE
7.1

Variabel Penelitian

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Secara
operasional kemampuan pemecahan masalah didefinisikan sebagai kemampuan wali kelas dalam
menyelesaikan permasalahan siswa baik permasalahan akademik maupun perilaku yang diukur dengan
tes kemampuan pemecahan masalah.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan
keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF”. Secara operasional pelatihan keterampilan
psikologis model BK “PROAKTIF” adalah pelatihan pengembangan diri yang diberikan pada wali
kelas yang mencakup unsur P (Peka), R (Responsif), O (Orientasi pada operasional), A (Afeksi), K
(Kognisi), T (Tingkah Laku), I (Ikhlas), dan F (Fasilitasi) untuk mengoptimalkan peran wali kelas
dalam mendampingi siswa.
Variabel yang digunakan sebagai cek manipulasi adalah self efficacy. Self efficacy adalah
keyakinan individu akan kemampuannya dalam memecahkan permasalahan siswa yang diukur dengan
skala self efficacy.
7.2

Subjek

Subjek penelitian diambil secara pusposive non random sampling, yakni memilih subjek yang
tidak dilakukan secara acak dimana peneliti telah menentukan yang mana yang menjadi kelompok
eksperimen dan kontrol. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah wali kelas SD
Muhammadiyah Sleman. Pada awalnya subjek penelitian yang direncanakan adalah 30 orang, namun
pada saat pelatihan subjek yang memiliki kesediaan dan ijin dari pihak sekolah terlibat dalam pelatihan
selama 3 hari penuh sejumlah 16 orang untuk kelompok eksperimen. 16 orang guru juga dilibatkan
sebagai kelompok kontrol.

50. Kognisi Jurnal, Vol.1 No.1 Agustus 2016
7.3

2528-4495

Alat pengumpul data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan pemecahan masalah
berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah menurut Hayes (dalam Stenberg dan Davidson (2003)
dan tipe-tipe permasalahan pada siswa SD menurut Al-amarat (2011). Tes kemampuan pemecahan
masalah menggunakan pilihan ganda (a, b, c, dan d) dengan satu jawaban yang benar dan bernilai 1.
Tes kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 63 aitem, setelah melakukan uji coba maka aitem
yang diterima sejumlah 25 aitem dengan nilai koefisien korelasi bergerak dari 0,274 sampai 0,576 dan
nilai indeks reliabilitas sebesar 0,837.
Sebagai cek manipulasi juga digunakan skala self-efficacy disusun berdasarkan aspek self
efficacy yang dikemukakan oleh Bandura (1997) antara lain magnitude atau tingkat kesulitan tugas,
generality atau luas bidang perilaku, dan strenghth atau tingkat kekuatan yang berkaitan dengan tingkat
kesungguhan individu pada pengharapan dan keyakinannya. Skala yang digunakan berkisar dari angka
1 sampai 4. Skala ini terdiri dari 30 item, setelah melakukan ujicoba maka aitem yang diterima
sejumlah 25 aitem dengan nilai koefisien korelasi bergerak dari 0,406 sampai 0,972 dengan indeks
reliabilitas sebesar 0,983.
7.4

Metode Analisis Data

Hasil skor yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis anava mixed, karena
di dalamnya memadukan dua sub analisis yaitu within subject test dan between subject test. Within
subject test adalah pengujian perbedaan skor dalam satu kelompok (pre dan post), sedangkan between
subject test adalah pengujian perbedaan skor antara kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol).

8. HASIL DAN PEMBAHASAN
8.1

Pelaksanaan Penelitian

Peneliti melakukan ujicoba alat ukur dan selanjutnya uji validitas konstruk modul pelatihan
BK”PROAKTIF”, yaitu validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis
rasional dan penilaian (professional judgement) dari individu yang dianggap ahli di bidangnya.
Setelah melalui proses pengujian validitas selanjutnya peneliti menentukan fasilitator dan
observer dalam pelatihan. Kriteria fasilitator adalah Sarjana Psikologi yang telah melakukan Praktik
Kerja Profesi Pendidikan, memiliki pengetahuan dasar mengenai gambaran permasalahan siswa SD
dan memiliki pengalaman memberikan pelatihan pada guru.
Sebelum dilakukan pelatihan maka
peneliti melakukan uji coba modul yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang digunakan untuk tiaptiap sesi, alur dan benang merah, kesesuaian pemahaman peserta terhadap tujuan tiap-tiap sesi.
Penyempurnaan dilakukan setelah proses ujicoba.
Setelah melaksanakan ujicoba modul maka selanjutnya peneliti menentukan kelompok
eksperimen dan kelompok control. Pembagian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini
didasarkan atas kesediaan sekolah sebagai subjek penelitian. Setelah memperoleh kelompok penelitian
maka peneliti memberikan pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Pelaksanaan posttest dilakukan setelah dua minggu pelaksanaan pelatihan. Peserta diberikan
kembali alat ukur self efficacy dan tes kemampuan pemecahan masalah. Selain kedua alat ukur
tersebut, peserta juga diajukan beberapa pertanyaan tentang aplikasi tindakan yang telah diterapkan
dalam memecahkan masalah siswa Terkait dengan etika penelitian maka kepada kelompok kontrol
akan diberikan pelatihan keterampilan psikologis model BK”PROAKTF”. Pelatihan ini dilaksanakan
setelah pelaksanaan kegiatan penelitian dan berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah.
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8.2

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berbunyi kemampuan pemecahan
masalah kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel 1 maka
diperoleh data bahwa nilai F= 36,923 dengan nilai p<0,01. Hal ini menunjukkan terdapat interaksi
antara waktu (pretest-posttest) dan kelompok (eksperimen-kontrol). Interaksi ini menunjukkan bahwa
perubahan skor pretest ke posttest pada kedua kelompok (kontrol-eksperimen) adalah berbeda secara
sangat signifikan.
Tabel 1. Ringkasan Uji Hipotesis Within Subject pada Kemampuan Pemecahan
Masalah
Source
Time
Time*group
Eror (time)
Keterangan: ** = p<0,01

Type III
Sum of Squeres
36,000
144,000
117,000

Df
1,000
1,000
30,000

Mean
Square
36,000
114,000
3,900

F
9,231**
36,923**

Gambar 1. Data Statistik Deskriptif Kemampuan Pemecahan Masalah.

Gambar 1 menunjukkan data deskriptif kemampuan pemecahan masalah pada kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Terdapat perubahan mean kemampuan pemecahan masalah pada
kelompok eksperimen. Mean pretest kemampuan pemecahan masalah sebasar 16,19 dan mean posttest
kemampuan pemecahan masalah sebesar 20,69 pada kelompok eksperimen. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan skor kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen setelah
diberikan pelatihan. Sebaliknya terjadi penurunan skor kemampuan pemecahan masalah pada
kelompok kontrol. Mean pretest kemampuan pemecahan masalah sebesar 18,38 dan mean posttest
kemampuan pemecahan masalah sebesar 16,88 pada kelompok kontrol. Skor posttest kelompok kontrol
menunjukkan penurunan hingga memiliki mean yang hampir sama kondisinya dengan kelompok
eksperimen sebelum diberikan pelatihan.
Perubahan kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen adalah sangat
signifikan dengan perbedaan mean pada kelompok eksperimen sebesar -4,500, dengan nilai p<0,01.
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Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” efektif untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen secara sangat signifikan.
Hipotesis penelitian ini diterima, dimana kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen lebih
tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Data statistik untuk skor self efficacy pada kelompok
eksperimen mengalami peningkatan skor posttest dengan nilai perbedaan mean sebesar -8,688 dengan
nilai p<0,01. Hal ini menunjukkan keyakinan kemampuan pemecahan masalah pada wali kelas yang
diberikan pelatihan meningkat.
Sumbangan efektif pelatihan dapat dilihat dari nilai partial eta square pada kemampuan
pemecahan masalah sebesar 0,581. Artinya pelatihan keterampilan psikologis model BK”PROAKTIF”
yang diberikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sebesar 58,1 %.

8.3

Diskusi

Pelatihan keterampilan psikologis model BK “PROAKTIF” dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah pada kelompok eksperimen secara sangat signifikan (F= 36,923, p<0,01).
Dinamika peningkatan kemampuan pemecahan masalah ini dapat dijelaskan melalui teori
observational learning yang dikemukakan oleh Bandura.
Teori ini menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar dari mengamati perilaku orang lain
(observational learning), hasil belajar tersebut tidak secara langsung dipraktikkan pada saat perilaku
tersebut diamati namun dapat digunakan kemudian. Melalui observational learning seseorang dapat
mempelajari perilaku baru berikut dengan memahami konsekuensi dari tindakannya (Schunk, 2000).
Bandura (1989) mengemukakan 4 proses dalam observational learning yaitu attention, retention,
reproduction dan motivation. Proses atensi (attention) adalah tahap dimana pembelajar menaruh
perhatian melalui pengamatan. Di sini wali kelas mengamati perilaku model yang ditampilkan melalui
tayangan. Dalam memberikan tayangan fasilitator menekankan pada peserta untuk memperhatikan
keterampilan pemecahan masalah guru sebagai model yang berperan dalam film tersebut. Supaya dapat
meniru perilaku model maka peserta harus meningat atau menyimpan (retain) perilaku tersebut dan
menggunakan informasi yang telah disimpan untuk digunakan kemudian. Setelah wali kelas
memahami keterampilan pemecahan masalah dan mengingat elemen ataupun langkah-langkahnya.
Wali kelas membutuhkan banyak latihan, umpan balik dan latihan khusus untuk langkah-langkah yang
sulit sebelum wali kelas dapat memproduksi perilaku model tersebut. Pada fase reproduksi
(reproduction) ini latihan yang berulang-ulang dapat membuat perilaku tersebut dapat ditirukan secara
lebih lancar dan lebih mahir. Wali kelas memperoleh suatu keterampilan melalui pengamatan, namun
wali kelas itu mungkin tidak melaksanakan keterampilan itu sampai ada motivasi untuk
melaksanakannya. Untuk membangun motivasi melalui observational learning ini dapat dilakukan
melalui bentuk pengamatan. Terdapat tiga bentuk penguatan yang dapat mendorong pembelajaran
melalui pengamatan. Pertama adalah mendapat penguatan langsung, misalnya ketika wali kelas
mempraktikkan keterampilan dengan tepat selanjutnya fasilitator memuji dengan berkata “bagus
sekali”. Kedua penguatan dapat berbentuk vicarious reinforcement. yakni dengan melihat orang lain
memperoleh penguatan untuk suatu keterampilan tertentu melalui tayangan film selanjutnya
mendorong wali kelas untuk meniru keterampilan tersebut. Pendekatan yang ketiga adalah datang dari
diri sendiri (self reinforcement) yakni motiavsi dari dalam diri wali kelas itu sendiri.
Pendekatan observational learning juga mengacu pada teori self efficacy. Menurut Bandura
(1997) self efficacy (keyakinan diri) adalah keyakinan seseorang tentang sejauh mana ia
memperkirakan kemampuannya dalam melaksanakan suatu tugas atau tindakan yang diperlukan untuk
mencapai suatu hasil. Self efficacy ini akan mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan,
besarnya usaha yang akan dikeluarkan dan ketahanan ketika menghadapi hambatan atau kesulitan. Self
efficacy diperoleh dari 4 sumber yakni pengalaman orang lain, pengalaman yang dialami sendiri,
persuasi verbal dan kondisi psikologis. Setelah melalui proses observational learning maka selanjutnya
wali kelas mempraktikkan kemampuan pemecahan masalah yang telah diperoleh dari pelatihan.
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Keberhasilan yang dialami wali kelas, versuasi verbal yang diperoleh dari fasilitator dan kondisi
psikologis yang dapat dikendalikan selanjutnya akan meningkatkan keyakinan wali kelas bahwa ia
mampu memecahkan permasalahan siswa yang dihadapinya.
9. KESIMPULAN DAN SARAN
Pelatihan keterampilan psikologis model BK ‘PROAKTIF” dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah pada guru SD. Kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen lebih
tinggi dibandingkan kelompok kontrol.
Terdapat beberapa hal yang disarankan untuk menjadi kajian lebih jauh antara lain pengukuran
kemampuan pemecahan masalah guru sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode observasi.
Keterbatasan–keterbatasan dalam pengukuran sebaiknya dilakukan dengan penuh perencanaan dan
mengikuti langkah-langkah metodologis untuk mengurangi sumber eror yang dapat terjadi seminimal
mungkin. Peneliti juga menyarankan agar pemilihan subjek dapat dilakukan lebih variatif lagi seperti
jenis kelamin, usia dan lain-lain. Sehingga dapat memperkaya pengukuran dan memperoleh hasil
penelitian yang lebih variatif. Pelatihan ini juga dapat dilakukan pada guru-guru di wilayah Yogyakarta
khususnya maupun di luar Yogyakarta pada umumnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah pada wali kelas SD . Terakhir peneliti menyarankan supaya kemampuan
pemecahan masalah siswa dijadikan pertimbangan dalam aspek profesionalisme guru.
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