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PROGRAM INTERVENSI BIBLIOCOUNSELING (MEMBACA BUKU, 

MENONTON FILM, MENDENGARKAN CERITA) UNTUK 

MENINGKATKAN RESILIENSI REMAJA 

 

A. RASIONAL 

Remaja melalui dua cara yang berbeda dalam melalui periode kedua dalam 

hidupnya. Pertama remaja berhasil menjalani periode perkembangan ini tanpa 

melalui masalah psikologi, sosial, atau kesehatan yang signifikan. Kedua, remaja 

melalui periode ini dengan berbagai masalah, diantaranya adalah meningkatnya 

masalah kesehatan mental, ancaman terhadap kesehatan fisik, depresi, 

penyalahgunaan zat-zat terlarang, kekerasan seksual,  kemiskinan, dan konflik 

dalam keluarga (Lerner & Steinberg, 2004:263). Berbagai kendala atau peristiwa 

kemalangan yang terjadi pada remaja disebut sebagai adversitas (Linley & Joseph, 

2004: 5).  

Adversitas mengacu pada pengalaman negatif yang memiliki potensi 

mengganggu fungsi adaptif atau perkembangan. Pengalaman terhadap adversitas 

terjadi karena rusaknya kapasitas adaptif individu  dengan menurunnya sistem 

adaptif perkembangan individu dengan konsekuensi yang permanen. Adversitas 

bisa termasuk adversitas akut (bencana alam), kronis (dikucilkan), muncul dalam 

lingkungan (konflik orang tua, kemiskinan, kekerasan), atau ada dalam diri 

individu itu sendiri (penyakit), pada beberapa level, adversitas berpotensi 

menggangu perkembangan dan adaptasi positif individu (Linley & Joseph, 2004: 

5). Selain adversitas yang dijelaskan oleh Lerner & Steinberg (2004), adversitas 

juga dapat berupa musibah, pengalaman buruk, peristiwa negatif,  kejadian tidak 

menyenangkan, kondisi sarat resiko (high risk), stressor yang dianggap berat dan 

trauma.  

Dampak negatif dari suatu adversitas atau kemalangan dapat membawa 

remaja pada kerentanan terhadap berbagai perilaku malasuai. Hal tersebut dapat 

diatasi apabila remaja memiliki kemampuan untuk mengelola dampak negatif dari 

adversitas menjadi kekuatan dan keterampilan untuk bertahan dalam lingkungan 
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sarat tekanan dan untuk bangkit kembali menuju keberfungsian normal yang 

dikenal dengan resiliensi. Resiliensi dipandang oleh para ahli sebagai kemampuan 

untuk bangkit kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis. Joseph 

(Isaacson, 2002) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk 

menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan 

yang muncul dalam kehidupan. Asumsi mendasar dalam studi mengenai resiliensi 

adalah bahwa beberapa individu tetap baik-baik saja meskipun telah mengalami 

situasi yang sarat adversitas dan beresiko, sementara beberapa individu lainnya 

gagal beradaptasi dan terperosok dalam adversitas atau resiko yang lebih berat 

lagi (Schoon, 2006:9). 

Dari sekian banyak teori dan pendekatan konseling atau psikoterapi salah 

satu teori atau pendekatan yang dianggap sesuai untuk meningkatkan resiliensi 

adalah teknik Bibliocounseling. Bibliocounseling menggunakan pikiran rasional 

untuk mengubah individu menjadi agen aktif lingkungan yang mampu 

menghadapi kesulitan hidup dan berbagai peristiwa adversitas. Berpikir rasional 

berarti berpikir ilmiah, jelas dan fleksibel yang dapat membantu pencapaian 

tujuan dalam hidup, proses berpikir rasional juga dapat membawa pada 

peningkatan resiliensi-diri, determinasi-diri dan kompetensi-diri.  

 

B. TUJUAN 

Program intervensi ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan teknik 

bibliocounseling  yang paling efektif dalam meningkatkan  resiliensi remaja. 

Teknik yang dimaksud adalah membaca buku, mendengarkan cerita dna 

menonton film. Teknik bibliocounseling yang paling efektif adalah teknik yang 

dapat meningkatkan aspek-aspek resiliensi yakni: 

1. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki sumber daya internal yang dapat 

meningkatkan resiliensi, diantaranya adalah: 

a.  Remaja PSAA Wisma Putra memiliki keberhargaan diri. 

b. Remaja PSAA Wisma Putra  merasa dicintai. 

c. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki kebanggan terhadap diri sendiri 



 

 
Eem Munawaroh, 2014 
BIBLIOCOUNSELING UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI REMAJA  
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 
 

d. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki kepercayaan dan keyakinan) 

2. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki sumber-sumber eksternal yang 

dapat mendukung peningkatan resiliensi, diantaranya adalah: 

a. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki hubungan yang terpercaya 

dengan orang-orang disekitarnya. 

b. Remaja PSAA Wisma Putra mematuhi aturan yang ada di panti asuhan 

c. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki role model 

d. Remaja PSAA Wisma Putra mengetahui akses terhadap pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan di panti asuhan. 

3. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki sumber-sumber internal yang dapat 

mendukung peningkatan resiliensi, diantaranya adalah: 

a. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki kemampuan komunikasi  

b. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki kemampuan pemecahan masalah 

c. Remaja PSAA Wisma Putra memiliki kemampuan mengelola perasaan 

C. ASUMSI DASAR 

Asumsi yang mendasari intervensi bibliocounseling dalam meningkatkan 

resiliensi remaja adalah: 

1. Manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional, jujur menjaga diri 

sendiri, berbahagia, berpikir, bersosialisasi, tumbuh dan mengaktualisasikan 

diri. Akan tetapi manusia pula memiliki kecenderungan ke arah destruktif 

terhadap diri sendiri, menyesali kesalahan secara berlebihan, intoleransi, 

perfeksionis, dan memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri dan 

lingkungannya. Corey, G.(2007)  

2. Remaja yang memiliki pengalaman terhadap adversitas yang signifikan 

memiliki kerentanan tinggi terhadap resiko seperti kegagalan akademik, 

perilaku bermasalah, dan masalah penyesuaian di masa depan seperti status 

okupasional yang rendah dan kondisi kesehatan yang kurang memadai 

(Dyncan && Brooks-Gun, 1997; Essen & Wedge, 1978; Rutter & Madge, 

1976; dalam Schoon, 2006) 
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3. Resiliensi bukan merupakan “fixed attribute of individuals” melainkan sebuah 

proses interaksi antra faktor personal dan lingkungan (Kumpfer, 1993; 

Luthar, 1991; Richardson dkk, 1990; Rutter, 1989; dalam Norman, 2004;4). 

Meskipun beberapa individu memiliki kecenderungan genetik yang 

memberikan kontribusi bagi resiliensi namun kebanyakan dari karakteristik 

yang dihubungkan dengan resiliensi dapat dipelajari (Higgins, 1994; Werner 

& Smith, 1992; dalam Desmita, 2009;201) 

4. Individu memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang sehat dan resilien yang 

mampu mengatasi adversitas melalui pendekatan progresif atas kesadaran 

eksistensial dan pencapaian tujuan hidup (Huchinson & Chapman, 2010:5). 

5. Observasi terhadap kisah yang memiliki kesamaan dengan kesulitan yang 

dialami individu dapat memberikan sudut pandang baru dalam melihat 

masalah yang dialami konseli yang dapat menstimulasi diskusi dalam diri 

konseli yang akan membawanya kedalam resolusi terapeutik. Abdullah 

(2002). 

6. Tujuan dari tekhni bibliocounselingadalah a) mengajarkan pikiran yang 

positif dan konstruktif, b) mendorong konseli untuk mengekspresikan 

masalahnya secara bebas,c) membantu konseli dalam menganalisis sikap dan 

perilakunya, d) menggambarkan pencarian berbagai alternatif solusi terhadap 

masalah konseli, e) membantu konseli untuk menemukan bahwa ada orang 

lain yang memiliki masalah seperti yang dialaminya (Bradley,dkk. 2010)  

 

D. KOMPETENSI KONSELOR 

Dalam melaksanakan teknik bibliocounseling untuk meningkatkan 

resiliensi remaja harus didukung oleh kompetensi memadai yang dimiliki oleh 

peneliti yang sekaligus berperan sebagai pemberi intervensi. Berbagai sumber 

menyatakan bahwa bibliocounseling dapat diberikan oleh berbagai kalangan dan 

tidak menuntut lisensi profesional tertentu. Beberapa kalangan yang terbiasa 

memberikan intervensi ini diantaranya adalah Guru, Guru BK, Konselor, dan 
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Terapis. Hal ini mengimplikasikan bahwa peneliti memenuhi syarat untuk 

melaksanakan bibliocounseling. Kompetensi lainnya adalah: 

1. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai konsep 

resiliensi. 

2. Memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam 

bibliocounseling. 

3. Memahami karakteristik remaja panti asuhan yang merupakan subjek dari 

penelitian ini. 

4. Menunjukkan penerimaan tanpa syarat terhadap konseli sebagai manusia yang 

tidak lepas dari kesalahan. 

 

E. SASARAN INTERVENSI 

Sasaran intervensi perbandingan teknik bibliocounseling ini adalah remaja 

PSAA Wisma Putra Bandung yang berdasarkan profil resiliensi memiliki profil 

resiliensi yang rendah. Pemilihan remaja dengan resiliensi yang rendah dilakukan 

mengingat tujuan dari penelitian ini yakni menemukan sebuah teknik 

bibliocounseling yang paling efektif dalam meningkatkan resiliensi remaja panti. 

Dengan mengintervensi remaja dengan resiliensi yang rendah diharapkan dapat 

terlihat sebuah teknik bibliocounseling yang memiliki signifikansi yang tinggi 

dalam meningkatkan resiliensi remaja PSAA Wisma Putra Bandung. 

 

F. PROSEDUR PELAKSANAAN INTERVENSI KONSELING 

Secara keseluruhan intervensi bibliocounseling melibatkan 9 kali 

intervensi ditambah dengan pengambilan data profil resiliensi dengan masing-

masing kelompok intervensi mendapatkan 3 kali intervensi. Satu kelompok 

mendapatkan 1 kali intervensi dalam satu minggu. Pelaksanaan intervensi 

dilakukan di aula PSAA Wisma Putra dengan waktu yang disesuaikan dengan 

waktu luang remaja PSAA. Lamanya intervensi ditentukan oleh materi yang akan 

diberikan. Untuk mendokumentasikan hasil penelitian, peneliti dibantu oleh satu 

orang asisten yang bertugas mebantu membagikan instrumen dan memberikan 
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penjelasan tambahan kepada siswa yang belum memahami cara mengisi 

instrumen, memotret, dan merekam. 

 

Pada tahap awal,  peneliti menyebarkan inform concent kepada remaja panti 

asuhan untuk mendapatkan persetujuan keterlibatan mereka dalam penelitian ini. 

Pengisian inform concent berlangsung selama 15 menit dengan terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan garis besar penelitian dan sesi tanya jawab. Setelah peserta 

memutuskan untuk berpartisipasi dengan penelitian, peneliti menyebarkan 

instrumen resiliensi untuk diisi oleh remaja untuk pembuatan profil resiliensi 

remaja dan dijadikan acuan pembuatan program intervensi. Selain pengisian 

inform concent dan pengambilan data, sesi ini juga bertujuan untuk membina 

hubungan teurapeutik dengan konseli. Dalam pelaksanaannya peneliti diabantu 

oleh satu orang asisten yang akan membantu dalam menjelaskan pengisian 

instrumen dan dokumentasi.  

Sesi pertama 

Sesi kedua adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok A dengan aspek 

resliensi yang diintervensi “I Have” dengan jenis teknik bibliocounseling 

membaca buku. Tujuan dari intervensi ini adalah Remaja PSAA Wisma Putra 

memiliki hubungan yang dapat dipercaya terutama hubungan dengan orang dekat 

seperti orang tua, anggota keluarga, Guru, dan teman, memahami Struktur dan 

aturan jelas dan difahami,  memiliki role model baik Orang tua, saudara, dan 

teman sebaya, atau orang-orang disekitarnya dan memiliki motivasi dan semangat 

untuk menjadi individu yang mandiri. Kegiatan diawali dengan pengisian 

instrumen pre test, dilanjutkan dengan presentasi pemahaman siswa terhadap 

buku yang dibacanya, kemudian peneliti membuat refleksi dari kisah yang 

disajikan dalam buku ke dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini 

siswa kembali mengisi instrumen post test. Indikator keberhasilan dari sesi 

pertama yakni siswa mampu mengidentifikasi hubungan-hubungan dengan orang-

orang disekitarnya, siswa memahami aturan yang berlaku di panti asuhan, siswa 
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memiliki role model yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

siswa menunjukan tekad untuk hidup yang lebih mandiri. 

Sesi kedua 

Sesi ketiga adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok B dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I have” dengan jenis teknik bibliocounseling 

menonton film. tujuan dari intervensi ini adalah Remaja PSAA Wisma Putra 

memiliki hubungan yang dapat dipercaya terutama hubungan dengan orang dekat 

seperti orang tua, anggota keluarga, Guru, dan teman, memahami Struktur dan 

aturan jelas dan difahami,  memiliki role model baik Orang tua, saudara, dan 

teman sebaya, atau orang-orang disekitarnya dan memiliki motivasi dan semangat 

untuk menjadi individu yang mandiri. Kegiatan diawali dengan pengisian 

instrumen pre test, dilanjutkan dengan menonton film yang telah ditentukan oleh 

peneliti, selanjutnya siswa melakukan presentasi pemahaman terhadap film yang 

ditonton, kemudian peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam 

film ke dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali 

mengisi instrumen post test. Indikator keberhasilan dari sesi kedua ini yakni siswa 

mampu mengidentifikasi hubungan-hubungan dengan orang-orang disekitarnya, 

siswa memahami aturan yang berlaku di panti asuhan, siswa memiliki role model 

yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, siswa menunjukan 

tekad untuk hidup yang lebih mandiri 

Sesi ketiga 

 Sesi keempat adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok C dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I have” dengan jenis teknik bibliocounseling 

mendengarkan cerita. Tujuan dari intervensi ini adalah Remaja PSAA Wisma 

Putra memiliki hubungan yang dapat dipercaya terutama hubungan dengan orang 

dekat seperti orang tua, anggota keluarga, Guru, dan teman, memahami Struktur 

dan aturan jelas dan difahami,  memiliki role model baik Orang tua, saudara, dan 

teman sebaya, atau orang-orang disekitarnya dan memiliki motivasi dan semangat 

untuk menjadi individu yang mandiri. Kegiatan diawali dengan pengisian 

instrumen pre test, dilanjutkan dengan mendengarkan cerita yang telah ditentukan 
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oleh peneliti, selanjutnya siswa melakukan presentasi pemahaman terhadap cerita, 

kemudian peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam cerita ke 

dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali mengisi 

instrumen post test. Indikator keberhasilan dari sesi kedua ini yakni siswa mampu 

mengidentifikasi hubungan-hubungan dengan orang-orang disekitarnya, siswa 

memahami aturan yang berlaku di panti asuhan, siswa memiliki role model yang 

menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, siswa menunjukan tekad 

untuk hidup yang lebih mandiri. 

 

 

 Sesi keempat 

Sesi kelima adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok A dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Am” dengan jenis teknik bibliocounseling 

mendengarkan cerita. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA Wisma 

Putra memiliki perasaan dicintai,mencintai, empati, dan altruis. Remaja PSAA 

Wisma Putra merasa dirinya penting dan merasa bangga terhadap siapa dirinya, 

dan apa yang dapat dia lakukan dan capai. Remaja PSAA Wisma Putra dapat 

melakukan satu hal dengan caranya sendiri dan menerima konsekuensi dari 

perilakunya. Selain itu remaja PSAA Wisma Putra memiliki keyakinan, harapan, 

dan kepercayaan. Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, 

dilanjutkan dengan mendengarkan cerita yang telah ditentukan oleh peneliti, 

selanjutnya siswa melakukan presentasi pemahaman terhadap cerita, kemudian 

peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam cerita ke dalam 

kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali mengisi instrumen 

post test. Indikator keberhasilan sesi kelima ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

mampu menunjuan contoh salah satu sikap empati dan altruis, mampu 

mengidentifikasi salah satu pencapaian dalam hidupnya, dna mampu 

mengidentifikasi perilaku bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Sesi Kelima 
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Sesi keenam adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok B dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Am” dengan jenis teknik bibliocounseling 

membaca buku. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

memiliki perasaan dicintai,mencintai, empati, dan altruis. Remaja PSAA Wisma 

Putra merasa dirinya penting dan merasa bangga terhadap siapa dirinya, dan apa 

yang dapat dia lakukan dan capai. Remaja PSAA Wisma Putra dapat melakukan 

satu hal dengan caranya sendiri dan menerima konsekuensi dari perilakunya. 

Selain itu remaja PSAA Wisma Putra memiliki keyakinan, harapan, dan 

kepercayaan. Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, dilanjutkan 

dengan siswa melakukan presentasi pemahaman terhadap cerita, kemudian 

peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam buku ke dalam 

kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali mengisi instrumen 

post test. Indikator keberhasilan sesi ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

mampu menunjuan contoh salah satu sikap empati dan altruis, mampu 

mengidentifikasi salah satu pencapaian dalam hidupnya, dna mampu 

mengidentifikasi perilaku bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Sesi keenam  

Sesi ketujuh adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok C dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Am” dengan jenis teknik bibliocounseling 

menonton film. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

memiliki perasaan dicintai,mencintai, empati, dan altruis. Remaja PSAA Wisma 

Putra merasa dirinya penting dan merasa bangga terhadap siapa dirinya, dan apa 

yang dapat dia lakukan dan capai. Remaja PSAA Wisma Putra dapat melakukan 

satu hal dengan caranya sendiri dan menerima konsekuensi dari perilakunya. 

Selain itu remaja PSAA Wisma Putra memiliki keyakinan, harapan, dan 

kepercayaan. Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, dilanjutkan 

dengan siswa melakukan kegiatan menonton film dan mempresentasikan 

pemahaman terhadap film tersebut, kemudian peneliti membuat refleksi dari kisah 

yang disajikan dalam film ke dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini 
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siswa kembali mengisi instrumen post test. Indikator keberhasilan sesi ini adalah 

remaja PSAA Wisma Putra mampu menunjuan contoh salah satu sikap empati 

dan altruis, mampu mengidentifikasi salah satu pencapaian dalam hidupnya, dna 

mampu mengidentifikasi perilaku bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari. 

  

Sesi ke tujuh 

Sesi kedelapan adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok A dengan 

aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Can” dengan jenis teknik bibliocounseling 

menonton film. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

memiliki komunikasi yang mumpuni, kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan mengelola perasaan, kemampuan mengetahui emosi diri sendiri dan 

orang lain, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang dapat dipercaya. 

Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, dilanjutkan dengan siswa 

melakukan kegiatan menonton film dan mempresentasikan pemahaman terhadap 

film tersebut, kemudian peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam 

film ke dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali 

mengisi instrumen post test. Indikator keberhasilan sesi ini adalah remaja PSAA 

Wisma Putra mampu mengidentifikasi kemampuan komunikasi yang dimilikinya, 

mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah, mengidentifikasi emosi diri, 

dan mengidentifikasi hubungan yang dimilikinya dengan orang sekitarnya. 

 

Sesi ke delapan 

Sesi kesembilan adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok B 

dengan aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Can” dengan jenis teknik 

bibliocounseling story telling. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA 

Wisma Putra memiliki komunikasi yang mumpuni, kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan mengelola perasaan, kemampuan mengetahui emosi diri 

sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang dapat 

dipercaya. Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, dilanjutkan 

dengan siswa melakukan kegiatan mendengarkan cerita dan mempresentasikan 
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pemahaman terhadap cerita tersebut, kemudian peneliti membuat refleksi dari 

kisah yang disajikan dalam cerita ke dalam kehidupan nyata, bagian terakhir dari 

sesi ini siswa kembali mengisi instrumen post test. Indikator keberhasilan sesi ini 

adalah remaja PSAA Wisma Putra mampu mengidentifikasi kemampuan 

komunikasi yang dimilikinya, mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah, 

mengidentifikasi emosi diri, dan mengidentifikasi hubungan yang dimilikinya 

dengan orang sekitarnya. 

 

Sesi Sembilan  

Sesi ke sepuluh adalah intervensi bibliocounseling pada kelompok B 

dengan aspek resiliensi yang diintervensi ‘I Can” dengan jenis teknik 

bibliocounseling membaca buku. Tujuan dari intervensi ini adalah remaja PSAA 

Wisma Putra memiliki komunikasi yang mumpuni, kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan mengelola perasaan, kemampuan mengetahui emosi diri 

sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang dapat 

dipercaya. Kegiatan diawali dengan pengisian instrumen pre test, dilanjutkan 

dengan siswa mempresentasikan pemahaman terhadap cerita tersebut, kemudian 

peneliti membuat refleksi dari kisah yang disajikan dalam buku ke dalam 

kehidupan nyata, bagian terakhir dari sesi ini siswa kembali mengisi instrumen 

post test. Indikator keberhasilan sesi ini adalah remaja PSAA Wisma Putra 

mampu mengidentifikasi kemampuan komunikasi yang dimilikinya, 

mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah, mengidentifikasi emosi diri, 

dan mengidentifikasi hubungan yang dimilikinya dengan orang sekitarnya. 

 

G. Evaluasi  

Untuk mengukur keberhasilan keseluruhan intervensi konseling maka 

dilakukan penilaian terhadap proses dan hasil konseling. Penilaian terhadap proses 

konseling difokuskan pada keterlaksanaan sesi intervensi konseling berdasarkan 

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Sedangkan penilaian terhadap hasil 
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difokuskan terhadap perubahan sikap konseli setelah mengikuti keseluruhan sesi 

intervensi konseling.  

Mekanisme penilaian terhadap proses konseling dilakukan dengan 

mengamati dan menganalisis secara seksama mulai dari tahap awal, tahap 

pertengahan, sampai tahap akhir pelaksanaan intervensi konseling. Mekanisme 

penilaian terhadap hasil konseling mencakup evaluasi terhadap keseluruhan sesi 

intervensi konseling yakni melalui post-test yang bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan konseling rasional emotif behavioral untuk meningkatkan resiliensi 

remaja. Adanya peningkatan skor antara sebelum pemberian intervensi konseling 

(pre test) dengan setelah pemberian intervensi konseling (post test) atau besar 

kecilnya jumlah skor perolehan (gain score) merupakan indikator keberhasilan 

intervensi konseling. Selain itu, indikator keberhasilan setiap sesi intervensi 

konseling ditentukan oleh penguasaan konseli terhadap pengetahuan dan 

keterampilan tertentu sebagaimana disebutkan dalam garis besar isi intervensi 

konseling. 

 

 

 

 


