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ABSTRAK 

 

 

Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara 

perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, 

dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, 

dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, 

berdasarkan norma-norma yang berlaku.  

Di sekolah guru mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi pelayanan bimbingan 

terhadap siswa, mencatat pelanggaran siswa, membuat laporan kepada kepala sekolah, dan 

melaporkan kepada orang tua siswa terhadap perilaku siswa di sekolah. Kesulitan terjadi 

dikarenakan saat ini sistem yang digunakan untuk administrasi pelayanan bimbingan 

terhadap siswa menggunakan lembar catatan konsultasi, sehingga dapat terjadi kehilangan 

data-data konsultasi siswa. Oleh karenanya perlu diberikan satu solusi yang dapat 

membantu para Guru BK untuk dapat meningkatkan layanan BK dan dapat mengetahui 

kondisi siswa/siswi dengan dukunganteknologi informasi. Salah satu bentuk atau cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online. 

Pada pengembangan sistem ini akan menerapkan metodologi Software Development Life 

Cycle (SDLC), yang kegiatannya terdiri dari analisis, desain, dan implementasi. Yang 

bertujuan supaya model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan 

Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online yang diterapkan ini benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun teknologi yang digunakan adalah menggunakan 

pemrogramman web dengan database MySQL. Sehingga semua kegiatan proses layanan 

bimbingan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci : Model, , sistem, konseling, BK, online, SDLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah dijelaskan bahwa Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, 

logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru 

Bimbingan dan Konseling untuk mengfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk 

mencapai kemandirian dalam kehidupan (Kemendikbud, 2014). 

Menurut (Siti Aisyah, 2015) dalam buku yang berjudul “Perkembangan Peserta Didik & 

Bimbingan Belajar” Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan untuk peserta 

didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan 

pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.  

Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) disediakan seorang guru bimbingan dan konseling 

(BK) sebagai konselor siswa dan orang tua siswa dalam memperhatikan perkembangan 

anak di sekolah. Sekolah sebagai tempat belajar dan pengembangan diri memiliki bagian 

bimbingan dan konseling untuk mengawasi, dan membimbing siswa. Guru BK dalam 

melakukan tugasnya mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi pelayanan 

bimbingan terhadap siswa, mencatat pelanggaran siswa, membuat laporan kepada kepala 

sekolah, dan melaporkan kepada orang tua siswa terhadap perilaku siswa di sekolah. 

Kesulitan terjadi dikarenakan saat ini sistem yang digunakan untuk administrasi pelayanan 

bimbingan terhadap siswa menggunakan lembar catatan konsultasi, sehingga dapat terjadi 

kehilangan data-data konsultasi siswa. Proses pencatatan pelanggaran siswa juga dilakukan 

dengan menggunakan lembar catatan pelanggaran yang memungkinkan terjadinya 

kehilangan data pelanggaran siswa. Dimana dalam pembuatan laporan dengan sistem 

sekarang, guru BK mencari lembar catatan data-data sehingga membutuhkan waktu yang 

tidak sedikit.    
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 16 menjelaskan bahwa dalam 

menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, kementerian 

mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (Pemerintah, 2010). Serta Mengingat isi dari 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana 

dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum. “Kriteria minimum sarana yang 

terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki 

oleh setiap sekolah/madrasah”. Dari isi Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa 

dalam suatu sekolah wajib memperhatikan sarana teknologi informasi dan komunikasi 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Kemendiknas, 2007).  

Dari uraian di atas, maka kami tertarik untuk mengangkat penelitian tentang 

“PENERAPAN MODEL BIMBINGAN KONSELING INSTRUMENTASI PEMETAAN 

LAYANAN DAN POTENSI QUR´AN BAGI SISWA SMA BERBASIS ONLINE” yang 

bertujuan membantu guru BK dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan potensi 

yang dimiliki siswa dan siswi agar mampu mengembangkan diri secara optimal dalam 

memahami diri 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan menitik beratkan terhadapa permasalahan : 

1. Bagaimana menganalisa permasalahan bimbingan konseling yang selama ini sudah 

berjalan menggunakan sistem manual. 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem Model Bimbingan Konseling 

Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis 

Online. 

3. Bagaimana dapat mengimplementasikan sistem Model Bimbingan Konseling 

Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis 

Online. 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dari penelitian tentang Penerapan Model Bimbingan Konseling 

Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online 

diantaranya adalah bagaimana menerapkan sistem Model Bimbingan Konseling 

Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online 

yang dapat membantu para konselor atau guru BK dalam memberikan layanan bimbingan 

Konseling terutama berdasarkan Al Qur’an dilakukan dengan mudah, cepat, dan hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan kali ini hanya digunakan sampel dari 

siswa/siswi SMA di Banjarmasin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Data dan Informasi 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian data dan informasi. 

2.1.1 Pengertian Data 

Data menggambarkan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Vercellis, 2009) bahwa “ Generally, data 

respresent a structured condification of single primary entities, as well as of transactions 

involving two or more primary entities ”. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat 

pula merepresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh (Wawan, et al., 2006) 

bahwa “ Data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian 

(event) “. 

Dengan demikian dapat dijelaskan kembali bahwa data merupakan suatu objek, 

kejadian, atau fakta yang terdokumentasikan dengan memiliki kodifikasi terstruktur untuk 

suatu atau beberapa entitas. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang 

bermakna bagi yang menerimanya, sebagaimana dikemukakan oleh (Vercellis, 2009) “ 

Information is the outcome of extraction and processing activities carried out on data, and 

it appears meaningful for those who receive it in a specific domain “. Selain merupakan 

hasil dari pengolahan data, informasi juga menggambarkan sebuah kejadian, sebagaimana 

dikemukakan oleh (Jogiyanto, 2005), bahwa “ Informasi merupakan hasil dari pengolahan 

data dalam suatu bentuk yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata 

(fact) dengan lebih berguna dan lebih berarti”. 

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting 

bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung 

pada saat mendatang untuk memperoleh informasi, diperlukan adanya data yang akan 

diolah dan unit pengolah. Contoh informasi adalah daftar pegawai berdasarkan golongan, 

daftar mahasiswa berdasarkan matakuliah yang diambil dan lain sebagainya. 
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Informasi dapat juga dibuat untuk keperluan manajemen sesuai dengan unit kerjanya 

pada tingkatnya masing-masing. Informasi mempunyai tingkat kualitas yang ditentukan 

oleh beberapa kriteria antara lain: 

1. Akurat (accurate), informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak bisa 

dibenarkan atau menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat 

dengan jelas mencerminkan maksudnya.  

2. Tepat pada waktunya (timeliness), informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. 

Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 

3. Relevan (relevance), informasi harus bermanfaat bagi pemakainya. 

4. Lengkap, informasi haruslah berisi informasi yang dibutuhkan. 

5. Jelas, isi informasi bertemu dengan keperluan pemakai. 

Dengan demikian informasi dapat dijelaskan kembali sebagai sesuatu yang dihasilkan 

dari pengolahan data menjadi lebih mudah dimengerti dan bermakna yang 

menggambarkan suatu kejadian atas fakta yang ada.  

 

2.2 Sistem Informasi 

Pada sub bab dibawah ini akan membahas tentang sistem,  sistem informasi dan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Suatu hal dikatakan sebuah sistem ketika di dalamnya terdapat banyak komponen 

yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh (Wawan, 

et al., 2006) bahwa, “ Sistem adalah suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu “. 

Pengertian lain dari sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh (Beynon, et al., 2004) 

bahwa, “ A system might be defined as a coherent set of interdependent components which 

exists for some purpose, has some stability, and can be usefully viewed as whole. System 

are generally portrayed in terms of an input-process-output model existing within a given 

environment “. Berdasarkan hal tersebut, sistem dapat pula dilihat sebagai suatu alur input-

proses-output dalam suatu lingkungan tertentu. 
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Dengan demikian dapat dijelaskan kembali bahwa sistem merupakan suatu kesatuan 

menyeluruh yang di dalamnya terdapat prosedur dan komponen yang saling berhubungan 

dan saling bergantung dalam sustu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan (Seman, 2010). 

Istilah Sistem Informasi Manajemen sebenarnya terdiri atas tiga kata kunci, yaitu 

sistem, informasi, dan manajemen. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dapat 

dipergunakan untuk memberikan definisi tentang Sistem Informasi Manajemen, yaitu 

menggabungkan ketiga kata kunci tersbut (Sutanta, 2003). 

a. Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah 

blok bangunan (building block) (Sutabri, 2003) yaitu: 

1. Blok Masukan (Input Block) 

Blok ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Masukan diisi 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan 

memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data dengan cara 

yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi merupakan “kotak alat” (toolbox) dalam sistem informasi. Teknologi 

digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari tiga bagian 
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utama, yaitu teknisi (humanware atau brainware), perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis Data (Database Block) 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 

lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak 

untuk memanipulasinya.  

6. Blok Kendali (Control Block) 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana alam, 

api, suhu, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu 

sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak efisienan, sabotase dan lain sebagainya. 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa 

hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 

kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

b. Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal adalah sebagai berikut : 

1. Akurat 

Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak bisa atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud. 

Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi 

tersebut. 

2. Tepat Pada Waktunya 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah 

usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di 

dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat 

berakibat fatal untuk informasi. 

3. Relevan 

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 

c. Nilai Informasi 

Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan 

biaya mendapatkannya.  

Adapun manfaat dari sistem informasi ini sebagai berikut: 
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1.  Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu  sistem baik 

kualitasnya, ketepatan waktunya atau struktur dari informasi tersebut. 

2.  Untuk memperbaiki pengawasan dan internal check, yang berarti memperbaiki 

daya andal informasi dan menyediakan catatan lengkap sebagai pertanggung 

jawaban dan melindungi kekayaan perusahaan. 

3.  Untuk menurunkan biaya administrasi di dalam menyelenggarakan proses 

pencatatan. 

2.2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut (Al Fatta, 2007), sistem 

informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan 

informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan 

dari suatu organisasi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen 

merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua 

informasi dan input yang digunakan dalam proses penentuan keputusan manajerial, 

berfungsi untuk mendukung situasi pengambilan keputusan yang terstruktur 

dimana kebutuhan informasi dapat diantisipasi.  

2.3 Pengertian Database 

Menurut  (Chendramata, 2009), Database  adalah  sebuah  perangkat  lunak  

yang dirancang  dan  diperuntukkan  sebagai  media  untuk  menyimpan  data-data  

transaksi  yang dihasilkan  pada  sebuah  proses  bisnis.  

Menurut (Fathansyah, 2004), Setiap sistem akan selalu terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan (dependence), 

dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu. Sistem Basis Data kita juga akan 

menemui komponen-komponen didalamnya, ketergantungan antara komponen-

komponennya dan ada tujuan bersama dari integrasi semua komponen-komponen 

tersebut. 

Sedangkan menurut (Nugroho, 2004), Database adalah  sebuah  bentuk  media  

yang  digunakan  untuk  menyimpan  sebuah  data. Dari  kedua  pengertian  diatas  

dapat  disimpulkan  bahwa database merupakan  perangkat lunak yang digunakan 

untuk menyimpan data.  
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2.4 Bimbingan Konseling 

Menurut American School Counselor Association (ASCA,2004) menjelaskan bahwa 

program bimbingan dan konseling yang mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling di masa saat ini. Konseptualisasi program 

yang diinginkan secara konkret sangat penting, karena seperti yang akan anda temukan 

proses perbaikan program adalah seperti analogi dengan renovasi rumah. Menurut ASCA 

upaya sekolah konselor untuk membantu siswa fokus pada akademik, pengembangan 

pribadi / sosial dan karir sehingga mereka mencapai keberhasilan di sekolah dan siap untuk 

memimpin memenuhi kehidupan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab 

(Alexandria, 2004). 

Menurut (Edwin, et al., 2006) menjelaskan apapun prioritas yang disusun untuk 

program bimbingan dan konseling sekolah, program harus sistematis direncanakan akan, 

dinyatakan dalam bentuk tujuan, sasaran, kegiatan, dan hasilnya pada siswa, terkait dengan 

rencana strategis sekolah, difokuskan pada peran sekolah konselor sebagai generalis atau 

spesialis yang menggunakan, dalam beberapa kombinasi, advokasi, penilaian, konsultasi, 

koordinasi, dan konseling, dan kolaborasi untuk melayani berbagai konstituen mereka. 

Sebagai rencana untuk program bimbingan dan konseling sekolah perlu dikembangkan dan 

diprioritasuntuk mengatasi sejumlah besar harapan dan tuntutan yang diarahkan ke 

program. 

Fathur Rahman (tt: 26-28) menguraikan bahwa penjabaran penjabaran rencana 

operasional (action  plan) yang diperlukan.Action plan yang akan disusun paling tidak 

memenuhi unsur 5W+1H (what, why, where, who, when, and how). Dengan demikian, 

konselor dan petugas bimbingan perlu melakukan hal-hal berikut ini: 

1) Identifikasikan  dan  rumuskan  berbagai  kegiatan  yang  harus/perlu  dilakukan. 

2) Pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan 

di atas.  

3) Inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari needs assessment ke dalam tabel 

kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. 

4) Program bimbingan dan konseling Sekolah/Madrasah yang telah dituangkan ke 

dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. 

Kalender kegiatan mencakup kalender tahunan, bulanan, dan mingguan. 

5) Program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk (a) kontak 

langsung, dan (b) tanpa kontak langsung dengan peserta didik.  
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Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling 

 

Sumber : (Rahman, 2008) 
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1 Tujuan dan Manfaat 

Pada sub bab kali akan dijelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

yang akan dilakukan, dan manfaat yang dapat dirasakan ketika sistem Model Bimbingan 

Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA 

Berbasis Online yang dikembangkan benar-benar dapat diimplementasikan. 

 

3.1.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain adalah : 

1. Menganalisa permasalahan bimbingan konseling yang selama ini sudah berjalan 

menggunakan sistem manual. 

2. Merancang dan membangun sistem Model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online. 

3. Mengimplementasikan sistem Model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa SMA Berbasis Online. 

3.1.2 Manfaat  

Adapun manfaat yang dapat dirasakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu pihak 

sekolah, konselor, guru bimbingan konseling, dan siswa dapat dengan mudah melakukan 

kegiatan layanan bimbingan konseling dimana pun dan kapan pun selama tersedia 

komputer dengan akses internet. Hasil dari proses pengisian data layanan bimbingan 

konseling dapat diperoleh secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi 

pemerintah, dapat mendukung pencapaian keberhasilan program dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Bagan Alir Penelitian 

Untuk memperjelas tahapan penelitian yang akan dilakukan, maka akan dibuatlah 

bagan alir dari kegiatan penelitian ini : 

Gambar 4. 1 Bagan Alir Penelitian Tahun 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 
Identifikasi Permasalahan BK 

Sekolah di Banjarmasin 
 

Tahap 2 
Perumusan dan Penyusunan Model 

Bimbingan Konseling Instrumentasi 
Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi 

Siswa Sma  

Studi Pustaka dan 
pengumpulan data BK Sekolah 

di Banjarmasin 
 

Survei Lapangan dan analisis 
kebutuhan 

 

Analisis data dan penyusunan 
model awal 

 

Desain awal Model Bimbingan 

Konseling Instrumentasi Pemetaan 
Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi 

Siswa Sma  

Permasalahan yang ada: 
1. Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah masih menerapkan 

system manual 

2. Belum adanya model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan 

Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma  
3. Belum adanya penerapan model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma  

Luaran : 

1. Hasil Analisis Kondisi yang berjalan  

2. Desain awal Model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma 

Berbasis Dekstop 

3. Sistem Informasi model Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma 

Berbasis Dekstop 
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Sumber : Diolah, 2016 

Gambar 4. 2 Bagan Alir Penelitian Tahun 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah, 2016 

Gambar 4. 3 Diagram Fishbone Kegiatan Penelitian 

 

 

Tahap 3 
Desain model Bimbingan 

Konseling Instrumentasi Pemetaan 
Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi 

Siswa Sma Berbasis Online 
 

Tahap 4 
Training sistem dan Maintenance 

Sosialisasi Model Bimbingan 

Konseling Instrumentasi Pemetaan 
Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi 

Siswa Sma Berbasis Online ke SMA di 

Banjarmasin  
 

Persiapan dan Implementasi Model 

Bimbingan Konseling Instrumentasi 

Pemetaan Layanan Dan Potensi 
Qur´An Bagi Siswa Sma Berbasis 

Online ke SMA di Banjarmasin 

 

Verifikasi model  
 

Program Pelatihan dan 
Penyempurnaan Model sesuai 

kebutuhan 
 

Luaran : 

1. Pemesanan Domain dan Hosting 
2. Upload model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan 

Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma Berbasis Online 

3. Verifikasi Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan 
Layanan Dan Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma Berbasis Online ke 

SMA di Banjarmasin 

4. Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan 
Potensi Qur´An Bagi Siswa Sma Berbasis Online ke SMA di 

Banjarmasin 

Luaran Tahun I 
SI IPLP-Q Dekstop 
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Luaran Tahun II :

Sistem Informasi
Bimbingan Konseling

 IPLP-Qur´An Bagi Siswa Sma Berbasis Online

Pengumpulan 

Data

Analisis Model 

SI IPLP-Q

Desain Awal

 Model SI IPLP-Q

Perancangan Data

Model SI IPLP-Q

Pustaka

Pustaka

Laporan &

Pelatihan

Pembuatan 

Program

Desain Web 

Model SI IPLP-Q

Integrasi

Online 

SI IPLP-Q

Laporan &

Implementasi

Sosialisasi &

Pelatihan

 

4.2 Roadmap Penelitian 

 

 

Sumber : Diolah, 2016 
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4.3 Tahapan Analisis  

Sesuai dengan bagan alir yang telah dibuat, maka tahapan pertama yang dilakukan 

dalam penelitian kali ini adalah studi literatur dan pengumpulan data awal siswa/siswi sma 

sederajat di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Setelah didapatkan data awal dari hasil 

survei, maka dilakukan analisis sesuai dengan yang terdapat di metode pengembangan 

sistem yaitu Sistem Development Life Cycle Gambar 3.3. Tahapan analisis yang dianggap 

penting adalah analisis kebutuhan, dimana sebagai pengembang sistem kita akan dapat 

mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para konselor/guru bk untuk dapat 

meningkatkan pelayanan bimbingan konseling pada sekolah masing-masing di kota 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

Gambar 4. 4 Sistem Development Life Cycle 

 

Sumber : (Al Fatta, 2007) 

4.4 Arsitektur dan DFD Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan 

Layanan Dan Potensi Qur´An 

Dalam pengembangan model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan 

Dan Potensi Qur´An dapat digambarkan satu bentuk arsitektur untuk lebih memperjelas 

bagaiman kerja model tersebut. Bentuk arsitektur tersebut dapat dilihap pada gambar 3.4. 

 

Gambar 4. 5 Arsitektur Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan 

Dan Potensi Qur´An 
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SI_BK_Quran

Web Server

Hosting_SI_BK_Quran

Directory Server

Database_SI_BK_Quran:

Database_1

Domain_SI_BK_Quran

Jaringan_Internet

Operator_Sekolah Guru_BK

Siswa_Siswi

 
Sumber : Diolah, 2016 

Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan Layanan Dan Potensi Qur´An akan 

lebih diperjelas dengan digambarkannya data flow diagram level 0/diagram kontek, sesuai 

dengan yang ada pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4. 6 Diagram Kontek Model Bimbingan Konseling Instrumentasi Pemetaan 

Layanan Dan Potensi Qur´An 

Input_data_siswa

Info_siswa

Input_data_sekolah

Info_data_sekolah

Info_hasil

Pencarian
1

SI_BK_Quran
Siswa/Siswi Guru_BK

Operator_Sekolah

 

Sumber : Diolah, 2016 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berdasarkan hasil survei Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Banjarmasin berdiri 

pada tahun 1977 dengan No SK No. 0436/00/1977, tanggal 10 Oktober 1997. SMAN 4 

Banjarmasin terus mengalami kemajuan, salah satunya di bidang infrastruktur / 

pembangunan yang sekarang mempunyai 19 ruang kelas belajar serta ditambah beberapa 

ruangan lain seperti, laboratorium IPA, laboratorium Kimia, laboratorium Fisika, 

laboratorium Biologi, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer, ruang Perpustakaan 

Konvensi, ruang Keterampilan, ruang Aula, ruang UKS, ruang Koperasi, ruang BP/BK, 

ruang Kepsek, ruang Guru, ruang Tata Usaha (TU), ruang OSIS, ruang Ibadah, ruang 

Multimedia, dan ruang Olahraga yang mana semua itu merupakan hasil perolehan dari 

bantuan Pemerintah atau Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Kondisi lingkungan di sekitar SMAN 4 Banjarmasin mendukung untuk kegiatan 

belajar mengajar, karena berada di gang samping Kantor Kelurahan Telawang yang 

terletak di jalan Teluk Tiram, serta jauh dari jalan raya sehingga siswa dan siswi dapat 

lebih berkonsentrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. SMAN 4 Banjarmasin, 

selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar wajib juga melaksanakan kegiatan yang 

bersifat ekstra kurikuler, seperti kegiatan Pramuka, Pencak Silat, Seni Musik, Pasukan 

Pengibar Bendera, Futsal, Basket, dll. 

 

5.2 Analisis Sistem 

Analisis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan 

sistem, misalnya dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik serta menganalisis 

penyelesaian permasalahan. Dengan adanya analisis sitem , peneliti bisa menganalisis 

biaya pengembangan, usulan desain, serta menentukan rentang waktu yang diperlukan. 

5.2.1 Analisis Kelemahan Sistem Lama 

Analisis kelemahan sistem lama adalah tahapan menganalisa kelemahan sistem 

yang telah diterapkan oleh SMAN 4 Banjarmasin, khususnya di bidang bimbingan 

konseling. 
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Sistem yang diterapkan oleh Toko Nida Sasirangan masih terbilang manual, 

misalnya pembeli harus datang langsung ke Toko Nida Sasirangan untuk membeli kain 

Sasirangan. Apalagi dalam hal laporan penjualan dan stock barang yang tersisa, Toko Nida 

Sasirangan masih menggunakan cara-cara manual untuk menuliskan laporan penjualan dan 

stock barang yang tersisa. 

Gambar 5. 1  flowchart S istem lama mengisi form bimbingan konseling 

Analisis kelemahan sistem lama dapat juga digambarkan menggunakan flowchart sistem 
seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah, Tahun 2017 

 

5.2.2 ANALISIS PIECES  

(Performance Information Economy Control Efficiency Service) 

Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus dilakukan analisis terhadap 

kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Panduan ini 

dikenal dengan analisis PIECES (Performance Information Economy Control 

Efficiency Service). 

1) Analisis Kinerja Sistem (Performance) 

Kinerja adalah suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan 

cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kinerja diukur dengan jumlah 

produksi (troughput) dan waktu yang digunakan untuk menyesuaikan 

perpindahan pekerjaan (response time). 

Mulai 

Mengisi form bimbingan 

permasalahan 

siswa/siswi di komputer 

 
Laporan bimbingan 

konseling siswa/siswi 

Selesai 
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Kinerja sistem lama yang diterapkan oleh SMAN 4 Banjarmasin saat siswa/i 

mengisi form kuesioner secara offline menggunakan komputer masih 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengisian, karena saat pengisian 

menggunakan komputer yang sama. Dengan adanya sistem baru yang sudah 

online waktu yang digunakan lebih cepat dari sebelumnya, tampilan mudah 

dipahami, menarik, menjadi metode bimbingan yang optimal dan tidak 

membosankan serta tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. 

2)  Analisis Informasi (Information) 

Informasi merupakan hal penting karena dengan informasi tersebut pihak 

manajemen dan user dapat melakukan langkah selanjutnya. Apabila 

kemampuan sistem informasi baik, maka user akan mendapatkan informasi 

yang akurat, tepat waktu dan relevan sesuai dengan yang diharapkan. Di 

SMAN 4 Banjarmasin saat siswa/I melakukan bimbingan konseling secara 

manual memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu hasil laporan 

bimbingan konseling dari guru BK. Sistem baru dilengkapi dengan Tools Print 

yang memudahkan guru BK dalam memberikan hasil informasi kepada siswa-

siswi secara cepat dan lebih efisien 

3)  Analisis Ekonomi (Economy) 

Bimbingan konseling dengan sistem lama lebih banyak menyita waktu dan 

disamping itu pembiayaan yang dikeluarkan pun cukup banyak karena 

memerlukan instalasi disetiap komputer disekolah. Belum lagi kriteria sistem 

yang perlu dipenuhi oleh komputer. Sistem baru bimbingan konseling online 

yang dapat mempersingkat waktu dan menghemat pengeluaran biaya. Karena 

dalam proses sistemnya tidak memerlukan komputer khusus. Cukup dengan 

aplikasi browser dan  terkoneksi dengan internet, sudah bisa mengakses sistem 

yang baru 

4)  Analisis Pengendalian (Control) 

Dalam sistem lama kemungkinan terjadi manipulasi data sangat besar dan juga 

kemungkinan terjadi kehilangan data dari bimbingan konseling. Sistem baru 

memungkinkan penggunanya mempunyai akses tersendiri di database sehingga 

mempunyai tingkat keamanan yang bagus dari sistem lama sebelumnya. 

Ditambah lagi dengan kode keamanan seperti captcha, yang akan membuat data 

pribadi lebih terjamin. 
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5)  Analisis Efisiensi (Efficiency) 

Efisiensi pada sebuah sistem informasi menyangkut hal bagaimana 

menghasilkan output atau informasi sebaik mungkin dengan input yang 

diberikan, sehingga informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan bagi 

pihak-pihak yang memerlukannya. 

Pada sistem lama banyak tahap dalam proses bimbingan konseling yaitu 

diantaranya menggunakan kertas kuesioner dan penggunaan alat tulis manual 

dengan tangan. Dengan adanya sistem informasi bimbingan konseling online 

proses tahapan konseling pun jauh lebih singkat dan efisien dari sistem 

sebelumnya. Dalam sistem baru penggunaan alat tulis manual jauh lebih minim 

digunakan. 

6)  Analisis Pelayanan (Service) 

Dalam bimbingan konseling terdahulu guru BK memberikan konseling/solusi 

dalam masalah yang dihadapi siswa-siswi memerlukan waktu yang cukup lama 

karena memiliki tahapan yang banyak dalam proses bimbingan konseling. 

Dengan sistem informasi yang baru ini pelayanan bimbingan konseling yang 

diberikan akan lebih cepat dan efisien dari sistem lama. Karena sistem baru 

sudah berbasiskan web yang dapat diakses oleh guru atau siswa-siswi dalam 

bimbingan konseling. 

 

5.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis Kebutuhan Sistem untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem yang 

dibutuhkan, Ada dua jenis kebutuhan sistem, yaitu : 

5.2.3.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

dilakukan sistem, serta informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. 

Adapun kebutuhan fungsional dalam penelitian ini meliputi : 

1. Guru memberikan data sekolah ke admin.  

2. Admin membuat ID login untuk siswa-siswi dan guru BK. 

3. Siswa-siswi mengisi form bimbingan konseling. 

4. Guru menerima laporan bimbingan konseling hasil dari  

pengisian form bimbingan konseling siswa-siswi. 
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5.2.3.2 Kebutuhan Nonfungsional 

Kebutuhan nonfunsional yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan 

properti yang dimiliki oleh sistem. Adapun kebutuhan nonfungsional sebagai 

berikut : 

1) Operasional : 

a) Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana pununjang berupa 

seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1) Menggunakan SO Windows 7. 

2) Spesifikasi komputer minimal pentium IV. 

3) Kebutuhan RAM 1. 

4) Kebutuhan Hardisk 320 GB. 

5) Printer. 

6) Jaringan internet.  

b) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan data dari sistem 

akan diusulkan sehingga kinerja program yang dipakai dapat berjalan 

dengan baik dan benar sebagai berikut : 

1) Microsoft Windows 7, atau yang lebih baik. 

2) Dreamweaver CS6. 

3) MySQL5.5 

2) Keamanan 

a) Sistem dilengkapi dengan username dan password untuk keamanan data 

admin. 

b) Dilengkapi dengan hak akses untuk masing-masing pengguna informasi.  

3) Informasi 

a) Sistem dilengkapi dengan fasilitas pencarian data. 

     b) Dapat menampilkan preview data dan laporan. 

 

4) Kinerja 

a) Diperkirakan waktu untuk penginputan data tidak lebih dari 2 menit.  
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5.2.4 Analisis Kelayakan Sistem 

Sistem baru harus diuji terlebih dahulu kelayakannya, apakah sitem tersebut lebih baik dari 

pada sistem yang sudah ada atau sebalikknya. Dalam pengujian kelayakan ini, harga atau 

biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dipertimbangkan 

dengan baik. Untuk menguji apakah suatu sitem dapat dikatakan layak atau tidak maka dap 

t dilakukan beberapa analisis, diantaranya : 

 

5.2.4.1 Kelayakan Teknis 

Perkembangan teknologi dan system informasi hampir setiap lini kehidupan komputer. 

Kecanggihan ini memberikan kemudahan pada siswa-siswi dalam menggunakan sistem 

informasi bimbingan konseling online. Sistem informasi ini dibuat dengan tampilan 

sederhana dan user friendly, sehingga siswa-siswi dan guru BK dapat dengan mudah 

mengoperasikannya. Sistem informasi bimbingan konseling ini dapat dioperasikan 

pengguna dengan hanya menyediakan aplikasi browser dan koneksi internet. 

 

5.2.4.2 Kelayakan Operasional 

Fungsi dan manfaat sistem informasi bimbingan konseling online dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi ini layak dioperasikan sebagai prasarana bagi siswa-siswi dan 

guru BK di sekolah atau pra-sekolah. Sistem informasi bimbingan konseling online ini 

sangat memudahkan bagi para guru BK dalam melakukan bimbingan konseling secara 

menyeluruh dan merata bagi siswa-siswi di sekolah. Dengan perkembangan zaman yang 

semakin canggih pendidikan dalam penggunaan komputer sejak usia dini sangat 

diperlukan untuk perkembangan anak dimasa depan.. 

 

5.2.4.3 Kelayakan Hukum 

Kelayakan hukum berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Sistem informasi 

yang diusulkan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, baik hukum yang ditetapkan 

oleh pemerintah maupun hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan 

organisasi. 

Sistem informasi bimbingan konseling online ini dibangun menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan HTML dalam pembuatannya, sistem ini juga dibuat dengan open 

source yang bisa diakses para pengembang untuk meningkatkan kualitas sistem ini 

menjadi lebih baik dari sebelumnya 
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5.3 Desain Sistem 

Desain sistem yang dibuat dalam penelitian ini meliput desain logis dan desain fisik yang 

akan dibahas dalam sub bab berikut ini : 

5.3.1 Desain Logis 

Desain logis merupakan bagian dari fase desain dalam SDLC (System Development Life 

Cycle) dimana semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, 

terpisah dari platform komputer yang akan digunakan nanti. 

 

5.3.1.1 Flowchart Sistem Baru 

Gambar 5.2 Flowchart Sistem Baru Mengisi Form Bimbingan Konseling Online 

Sistem Informasi Bimbingan

 Konseling Online

Login Siswa

Menu Utama

Selesai

Logout

Pilihan Menu

KontakLaporanLayananHome

Pilihan LaporanPilihan Layanan

Deskripsi 

Individual

Grafik

Data SiswaKisi-kisi

Deskripsi 

Individual

Arah Pilihan

Data Siswa

Proses

 

Sumber : diolah, 2017 

 

5.3.1.2 Data Flow Diagram 

Gambar 5. 3 Diagram Konteks 
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Login & Mengisi Form

Username & Password

Laporan Konseling Siswa & Siswi

Mengisi Data Siswa

Laporan Konseling Siswa & Siswi

1

Sistem Informasi Bimbingan Konseling
 Online

Siswa & Siswi

Admin

Guru / Kepala 

Sekolah

 

 Sumber : Diolah, 2107 

  

Gambar 5. 4 DFD Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah, Tahun 2015 
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Gambar 5. 5 DFD Level 1.1 Evaluasi 

NIS, Password NIS, Password

Laporan Bimbingan Konseling

Data Siswa

Laporan Bimbingan Konseling

2 Siswa

Siswa & Siswi
1.3.1

Login.

1.3.2

Laporan Bimbingan.

 Sumber : Diolah, 2017 

 

5.4 Prototipe Sistem 

Setelah melalui tahap perancangan system informasi, selanjutnya adalah 

pengembangan dengan menggunakan Bahasa pemrogram tertentu, adapun hasilnya 

dapat dilihat sebagai berikut ; 

Gambar 5.6. Login 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 
 

 

Login sistem dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Login Admin IPLP-Q 

Login admin IPLP-Q  

Login dengan menggunakan login admin dapat mengakses seluruh menu yang ada 

didalam aplikasi IPLP-Q. 

b. Login Konselor/ Guru BK 

Login Konselor/ Guru BK. 
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Login dengan menggunakan login Konselor/ Guru BK dapat mengakses seluruh 

menu yang ada didalam aplikasi IPLP-Q kecuali menu manage user pada menu 

tools. 

c. Login Siswa 

Login Konselor/ Guru BK  

Login dengan menggunakan login murid hanya dapat mengakses menu Proses 

IPLP-Q. 

 

2.   Menu Utama  

Gambar 5.7.  Menu Utama 

 

 Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Bagian Menu Utama merupakan tampilan utama telah  berhasil  login  pada  system 

informasi bimbingan konseling online dan   pada   menu   utama   ada sedikit penjelasan 

tentang bimbingan konseling, File, Laporan, Tools yang dapat dipilih untuk melakukan 

bimbingan konseling. 
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3.   Data Siswa 

Gambar 5.8 Data Siswa 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Pada bagian Form Data siswa berfungsi sebagai apabila siswa-siswi ingin melihat dan 

menampilkan identitasnya berupa Nis, Nama Siswa, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis 

Kelamin, Alamat, Kelas, Jurusan, Tahun Pelajaran dan Sekolah. Form Data siswa terletak 

pada menu Layanan. 

4.   Kisi- Kisi 

Gambar 5.9 Kisi-Kisi 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 
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Pada form kisi-kisi disediakan pemetaan layana bimbingan konseling yang didasarkan 

pada Al Qur’an untuk siswa-siswi bimbingan konseling. 

5.   Proses 

Gambar 5.10 Proses 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 
 

Form   Proses   adalah   dimana pada bagian ini siswa-siswi melakukan pengisian data 

diri dan memilih Ya() atau Tidak pada beberapa pernyataan yang sudah disediakan pada 

sistem informasi bimbingan  konseling. 

6.   Deskripsi Individual 

 

Gambar 5.11. Deskripsi Individual 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Tab deskripsi individual 
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Gambar 5.12. Deskripsi Individual Interprestasi Bidang Bimbingan 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Gambar 5.13 Deskripsi Individual Interprestasi Layanan 17 Plus 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 
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Pada  form Deskripsi Individual (Layanan) berfungsi sebagai   hasil   akhir      dari   

proses siswa-siswi mengisi instrumentasi bimbingan konseling online. Dari Deskripsi 

Individual (Layanan), kita dapat mengetahui pernyataan yang dipilih dari siswa maupun 

yang tidak dipilih. Dan Deskripsi Individual (Layanan) dapat menentukan proses 

bimbingan  yang  tepat  untuk  siswa  sesuai  bidang  layanan  yang  dirasa masih 

bermasalah. 

 

7.   Tabulasi Arah Pilihan 

 

Gambar 5.14 Arah Pilihan 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Pada form Arah Pilihan ini berfungsi sebagai mengetahui pernyataan yang dipilih dan 

tidak dipilih dari siswa maupun dalam satu sekolah. 
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8.   Laporan Deskripsi Individual  

 

Gambar 5.15 Laporan Deskripsi Individual 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Pada Laporan Deskripsi Individual ini berfungsi untuk mencetak hasil dari siswa mengisi 

instrumentasi bimbingan konseling yang ditanda tangani oleh Guru BK sebagai 

Koordinator Bimbingan dan Konseling, serta diketahui oleh Kepala Sekolah sebagai 

bentuk validasi. 
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BAB VI  

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

 
Pada penelitian yang sedang dilakukan ini, rencana tahap berikutnya yang akan dilakukan 

adalah melakukan proses perancangan sistem model IPLPQ yang dilanjutkan dengan 

pembuatan aplikasinya. 

Adapun rencana jadwal kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6. 1  Rencana Jadwal Kegiatan 

Kegiatan 
Tahun 1 Tahun 2 

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 

Studi literature             

Pengumpulan Data             

Analisis Data             

Perancangan Sistem                 

Pembuatan Aplikasi                 

Testing Aplikasi                 

Implementasi                 

Pelaporan                 

Seminar Hasil             

Sumber  : diolah, 2017 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 
7.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang sangat penting untuk diketahui 

hasilnya, karena dari penelitian ini kita bisa menghasilkan penerapan sebuah model 

bimbingan konseling IPLPQ yang tujuan adalah membatu para guru bimbingan konseling 

untuk dapat melakukan bimbingan konseling berbasis Al Qur.an sehingga para siswa/I 

dapat sedini mungkin diarahkan dalam menemukan jati diri untuk mengembangkan potensi 

pada diri siswa/I masing-masing. 

 

7.2 Saran 

Untuk mengetahui hasil penelitian yang diinginkan, maka kita perlu melakukan 

pengambilan data secara langsung kepada sekolah yang menerapkan bimbingan konseling 

kepada para siswa/I nya. Oleh karenanya diperlukan waktu yang cukup lama supaya data 

yang kita dapatkan dapat dinyatakan valid. 
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