A. PENDAHULUAN
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
Mahasiswa Bimbingan dan Konseling merupakan calon konselor yang
diharapkan membawa perubahan bagi bangsa dalam meningkatkan kualitas pendidikan
melalui kompetensi Bimbingan dan Konseling (BK). Pada era saat ini kita perlu
mengubah anggapan masyarakat tentang seorang guru BK sebagai polisi sekolah. Hal
tersebut merupakan tantangan baru bagi Mahasiswa BK pada umumnya, karena
sebenarnya guru BK adalah sahabat siswa. Mahasiswa BK perlu meningkatkan
kompetensi diri dan mengaplikasikan ilmu Bimbingan dan Konseling dalam kehidupan
bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukannya suatu kompetisi yang merupakan suatu
wadah untuk mengembangkan kapasitas, minat dan bakatnya dalam bidang Bimbingan
dan Konseling agar mampu mempersiapkan diri untuk menjadi konselor yang
berkompeten. Tak hanya itu, Mahasiswa BK juga memerlukan kompetisi untuk
mengukur sejauh mana ilmu yang telah didapatkan dan menambah pengalaman untuk
menunjang karirnya yaitu sebagai seorang konselor agar lebih profesional.
Lomba ini adalah suatu wadah untuk mengembangkan kapasitas serta ilmu dalam
bidang Bimbingan dan Konseling agar mampu menjadi konselor yang berkompeten dan
profesional. Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (HIMA PPB),
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan bangga
mempersembahkan “LOKOPEDIA” Lomba Konseling Kelompok dan Media BK tingkat
Nasional dengan tema “Membentuk Figur Mahasiswa BK yang Kreatif, Inovatif, dan
Berkarakter”.
B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
1. Sebagai sarana mewujudkan kreatifitas, wawasan, keterampilan dan keprofesionalan
dalam kompetisi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling.
2. Memperluas, memperdalam, menerapkan serta mengembangkan sumber daya
mahasiswa Bimbingan dan Konseling dari segi kreatifitas, wawasan, dan pengalaman
mahasiswa BK.
3. Untuk memfasilitasi mahasiswa BK seluruh Indonesia dalam mengaktualisasikan
ilmu Bimbingan dan konseling serta media BK pada suatu kompetisi.
C. NAMA KEGIATAN
“LOKOPEDIA” Lomba Konseling Kelompok dan Media BK tingkat Nasional.
D. TEMA KEGIATAN
“Membentuk Figur Mahasiswa BK yang Kreatif, Inovatif, dan Berkarakter.”
E. WAKTU PELAKSANAAN
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F.

Tahap pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan Rencana Pelaksanaan Layanan
(RPL) dan/atau Media:
1. Pendaftaran Konseling Kelompok : 3-16 April 2017
- Gelombang I (3-7 April 2017)
- Gelombang II (8-12 April 2017)
- Gelombang III (13-16 April 2017)
2. Pendaftaran Media Bimbingan dan Konseling : 3-22 April 2017
- Gelombang I ( 3-9 April 2017)
- Gelombang II (10-16 April 2017)
- Gelombang III (17-22 April 2017)
Pengumuman lolos 5 Besar : 27 April 2017
Registrasi Tahap II lolos 5 besar : 28 April - 2 Mei 2017
Pelaksanaan babak final : 13 Mei 2017

TEMPAT PELAKSANAAN
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

G. KETENTUAN UMUM
1. Mahasiswa aktif Bimbingan dan Konseling aktif S1 berasal dari Universitas di
Indonesia.
2. Peserta tergabung dalam satu tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.
3. Peserta mengisi formulir yang telah disediakan di laman himappb-uny.com
4. Nama-nama peserta harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat.
5. Peserta menaati mekanisme yang telah ditentukan.
6. Membayar uang registrasi sesuai gelombang pendaftaran.
7. Peserta yang telah terdaftar dalam konseling kelompok atau media bimbingan dan
konseling tidak diperkenankan menjadi anggota di kelompok lain
8. Peserta hanya boleh tergabung dalam satu tim dengan satu sub tema yang dipilih.
9. Peserta yang lolos 5 besar akan masuk ke grand final diumumkan pada 27 April 2017
di laman himappb-uny.com dan akan dihubungi panitia via SMS maupun email.
10. Peserta yang lolos wajib membayar biaya registrasi ulang.
11. Peserta yang lolos wajib mengikuti presentasi.
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PANDUAN LOMBA
KONSELING KELOMPOK NASIONAL 2017
A. BENTUK LOMBA
Lomba Konseling Kelompok Nasional
B. TEMA LOMBA KONSELING KELOMPOK
“Memberikan Pelayanan Konseling Kelompok Profesional bagi Siswa”
C. BIDANG LAYANAN
1. Pribadi-sosial
2. Belajar
3. Karir
D. TUJUAN
Terselenggaranya lomba konseling kelompok ini diharapkan mampu membentuk
figur Bimbingan dan Konseling (BK) yang kreatif, inovatif dan berkarakter. Kreatif
dalam artian mahasiswa BK memiliki keterampilan untuk memberdayakan dan
mengembangkan potensi yang dimiliki (proses menjadi kreatif). Keseluruhan proses
tersebut mencakup bidang keprofesionalan yang ditekuni. Inovatif dalam artian
mahasiwa bimbingan dan konseling mampu menciptakan nuansa baru maupun kreasi
baru sebagai pembaharuan yang bersifat orisinil. Mahasiswa BK yang inovatif akan
selalu berupaya melakukan perbaikan demi kemajuan bidang keprofesionalan yang
ditekuni. Suatu inovasi yang dilakukan tentunya harus memiliki tujuan dan terarah.
Berkarakter dalam artian mahasiswa bimbingan dan konseling mampu menerapkan
karakter yang sesuai dengan kepribadian mahasiwa BK pada umumnya.
E. WAKTU PELAKSANAAN
 Tahap I: Pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan Rencana Pelaksanaan Layanan
(RPL)
: 3 – 16 April 2017
 Pengumuman lolos 5 Besar
: 27 April 2017
 Registrasi tahap II lolos 5 besar
: 28 April – 2 Mei 2017
 Pelaksanaan babak final
: 13 Mei 2017
F. KETENTUAN
1. Peserta lomba terdiri dari 7 orang konseli dan 1 orang konselor.
2. Satu tim hanya boleh mengirimkan satu Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) sesuai
dengan tema lengkap dimulai dari beginning stage hingga terminatting stage beserta
dengan verba timnya.
3. Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang diikutsertakan dalam lomba bersifat
orisinal dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan dalam lomba serupa.
4. Kelompok yang dilombakan merupakan kelompok yang memiliki gejala
permasalahan homogen dengan ketentuan masalah mencakup bidang :
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

a. Pribadi sosial
b. Belajar
c. Karir
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) Menggunakan pendekatan: (pilih salah satu)
a. REBT (Rational Emotive Behavior Therapy)
b. Person Centered Therapy
c. Gestalt Therapy
d. Solution Focused Brief Therapy
e. Reality Therapy
f. Transactional Analysis
g. Cognitive Behavior Therapy
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) & Simulasi konseling kelompok diperuntukkan
bagi siswa SMP maupun SMA.
Melampirkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) sesuai dengan sistematika yang
disediakan.
Simulasi wajib menggunakan satu pendekatan yang sama dengan Rencana
Pelaksanaan Layanan (RPL) yang dikirimkan sebelumnya.
Properti pendukung di tanggung oleh peserta.
Jika peserta telah mengirimkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang
diperlukan, wajib mengirimkan konfimasi melalui SMS/WA ke nomor
085725419098 (Nina)
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G. PENDAFTARAN
1. Melakukan registrasi pendaftaran melalui SMS dengan format LBKN#KK_Asal
Univ_Nama Ketua Kelompok ke nomor 085725419098 (Nina)
2. Mengisi Form pendaftaran yang dapat diunduh di web himappb-uny.com
3. Melakukan registrasi pendaftaran sebesar:
- Gelombang 1 : Rp.175.000,- Gelombang 2 : Rp.200.000,- Gelombang 3 : Rp. 250.000,Ke no rekening BNI a/n Isa Almutia 0407-5227-43 konfirmasi pendaftaran ke nomor
0857-2541-9098 (Nina)
a) From pendaftaran, bukti pendaftaran, scan/foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
ketua dan anggota kelompok, beserta Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dalam
bentuk PDF dengan format LBKN#KK_Asal Univ_Nama Ketua ke email
ppbuny@rocketmail.com
H. PENGUMUMAN DAN PENGHARGAAN
1. Pengumuman kejuaraan lomba konseling kelompok akan diumumkan setelah
dilaksanakannya presentasi pada tanggal 13 Mei 2017.
2. Penghargaan
Juara 1 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan
Juara 2 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan
Juara 3 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan
3. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
I.

TAHAP SELEKSI
1. Seleksi Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)
Peserta mengirimkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dan akan diseleksi oleh
juri yang telah ditentukan. Dalam tahap ini akan dipilih 5 Rencana Pelaksanaan
Layanan (RPL) terbaik untuk mengikuti tahap final.
2. Tahap final
a. Tim yang dinyatakan lolos ke tahap final diharuskan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
 Peserta yang lolos wajib melakukan registrasi ulang sebesar Rp 350.000 pada
tanggal 28 April – 2 Mei 2017.
 Technical Meeting tanggal 6 Mei 2017.
 Merupakan salah satu tim yang karyanya dinyatakan lolos 5 besar pada tanggal
27 April 2017 wajib menampilkan proses konseling kelompok di Universitas
Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2017
b. Kelompok yang lolos seleksi dan masuk pada tahap II menampilkan satu sesi
simulasi konseling kelompok tahap working stage dan terminatting stage. Dengan
asumsi tahap beginning stage sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya dan
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sesi yang disimulasikan merupakan sesi akhir dalam konseling kelompok, yaitu
konseli yang ditangani merupakan konseli yang terakhir kemudian dilanjutkan
dengan terminatting stage. Adapun masalah yang disimulasikan merupakan
masalah yang terdapat pada RPL yang telah dikirimkan. Apabila pendekatan dan
teknik konseling yang digunakan memerlukan media pendukung, peserta harap
membawa sendiri peralatan dan media yang dibutuhkan
J.

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK
Setiap tim mengirimkan Rencana Pelaksanaan Layanan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Sifat dan Isi Rencana Pelaksanaan Layanan
a. Kreatif, Objektif, dan Inovatif
Tulisan berisi gagasan kreatif yang tidak bersifat emosional atau tidak subjektif,
serta didukung oleh sumber yang terpercaya. Di samping itu, tulisan bersifat
inovatif yang belum pernah ada sebelumnya, namun memiliki landasan teori yang
jelas dan realistis.
b. Logis dan Sistematis
Setiap langkah penulisan dibuat secara sistematis dan runtut sesuai dengan
ketentuan.
c. Orisinalitas Karya
Karya tulis bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan
dalam lomba serupa.
2) Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok terdiri dari:
a. Halaman Judul
Halaman judul berisi judul permasalahan, sub tema, identitas peserta (pemimpin
kelompok (ketua tim), anggota yang terdiri dari nama/NIM), nama perguruan
tinggi peserta.
b. Halaman pengesahan
c. Daftar isi
d. Deskripsi Masalah
Deskripsi masalah merupakan suatu paparan yang menjelaskan identitas konseli
yang akan dibahas dalam kelompok dan gejala masalah yang sering muncul
dengan jelas, logis, dan runtut.
e. Tahapan Konseling Kelompok
Tahapan dalam konseling kelompok dijelaskan dengan verbatim untuk
memperdalam ketrampilan konselor dalam pelaksanaan konseling kelompok.
A. Beginning Stage
Beginning Stage adalah fase dimana para peserta menumbuhkan rasa nyaman,
saling percaya,dan rasa saling mengenal satu sama lain. Untuk mencapai
tujuan tersebut konselor dapat menggali tujuan dan harapan masing-masing
peserta yang ingin dicapai dalam konseling kelompok. Konselor juga
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memfasilitasi tumbuhnya norma bersama yang diharapkan bisa memfasilitasi
kelompok mencapai tujuan. Indikator tercapainya tujuan dalam beginning
stage ketika kohesivitas kelompok sudah terjadi dan dengan demikian
kelompok siap memasuki tahap working stage.
Keterampilan dasar
Percakapan Konselor / Konseli
pemimpin konseling
No
kelompok
1.

Konselor : selamat siang teman – teman,

Attending

bagaimana kabarnya hari ini ?
Konseli 1 : baik pak ...
Konseli 2 : sehat pak ...
Dst.
2.

Konselor :
Konseli 1 :..
Konseli 2 :..

B. Working Stage
Fase ini adalah fase utama dalam konseling kelompok, dimana pada fase ini
berfokus untuk mencapai tujuan awal yang sudah disepakati. Untuk mencapai
tujuan tersebut diperlukan dinamika kelompok yang lebih dinamis yang
meliputi diskusi, saling berbagi pendapat dan pengalaman, memecahkan
masalah atau tugas-tugas dengan pendekatan dan teknik yang akan dipakai.
Dalam fase ini konselor perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh
dinamika kelompok yang terjadi karena peserta dapat berperilaku dan bereaksi
dalam berbagai cara dan bisa saja diartikan lain oleh peserta lainnya. Jika para
peserta sudah merasa malah mereka selesai atau sudah mendapatkan solusi
tentang masalh yang dihadapi, maka konseling kelompok bisa dilanjutkan ke
fase terakhir.
Dalam lomba konseling kelompok ini, working stage yang dilombakan
merupakan sesi akhir yaitu konseli terakhir yang dibantu dalam kegiatan
konseling kelompok.
Percakapan Konselor / Konseli
Keterampilan dasar
pemimpin konseling
No
kelompok
1.
Konselor
:
Baiklah
kita
sudah
Linking
mendengarkan permasalahan milik budi,
apakah ada yang ingin bertanya mengenai
permasalahanya?
Konseli 3 (Hamid) : Saya pak, sejak kapan
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2.

mengalami hal tersebut?
Dst.
Konselor :..
Konseli :..

C. Terminating stage
Terminatting Stage adalah fase terakhir dalam konseling kelompok. Pada fase
ini konseli berbagi tentang apa yang sudah mereka dapatkan dengan memberi
kesempatan untuk belajar pengalaman dari yang lain dalam menghadapi
masalahnya , perubahan yang terjadi pada mereka, dan apa rencana mereka
kedepannya setelah mengikuti konseling kelompok ini. Para peserta juga
mengucapkan selamat tinggal dan mengakhiri konseling kelompok yang telah
mereka sampaikan dan juga menanyakan kembali apakah pada kelompok
setelah selesai di tahap ini akan melanjutkan pertemuan di lain waktu.
Percakapan Konselor / Konseli
Keterampilan dasar
pemimpin konseling
No
kelompok
Reviewing and
1.
Konselor : pertemuan ini merupakan sesi
summarizing
the group
akhir konseling kelompok yang telah kita
experience
laksanakan selama 8 pertemuan. Semua
permasalahan sudah diselesaikan dari
masalah pertama yaitu masalah doni, ratih,
ayu, ani, budi, hanun dan terakhir ina.
Adakah yang ingin menyampaikan
pengalaman apa saja yang diperoleh dari
konseling kelompok ini?
Konseli 5 : saya pak, saya kemarin
memiliki masalah susah move on sampai
tidak konsentrasi dalam belajar. Yang
pertama masalaha saya sudah dapat
terselesaikan dengan bantuan temanteman. Yang kedua, saya merasa bahwa
permasalahan saya ini tidak ada apaapanya dengan masalah teman-teman yang
lain, seharusnya saya lebih bersyukur
karena teman yang lain memiliki
permasalahan yang lebih rumit dari saya.
Dst.
2.
Konseli 2 :..
Konselor :..
f. Referensi
8

Jacobs, Ed E., Masson, Robert L. And Harvill, Riley L. 2006. Group
Counseling Strategies and Skills 5th Edition. Singapore: Thompson Learning.
g. Lampiran

3) Aturan Penulisan
a. Naskah ditulis 7-20 halaman dihitung dari pendahuluan sampai daftar
pustaka. Jumlah halaman tidak termasuk cover, halaman pengesahan, daftar isi
serta lampiran-lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan
akan mempengaruhi penilaian.
b. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan
sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
(EYD).
c. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran
12, dan spasi 1,5.
d. Batas Pengetikan :
- Samping kiri 4 cm
- Samping kanan 3 cm
- Batas atas 3 cm dan bawah 3 cm
K. SIMULASI KONSELING KELOMPOK
Berikut ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan tahap II (final) simulasi konseling
kelompok:
a. Setiap tim diharapkan hadir dan registrasi ulang 30 menit sebelum acara
pembukaan
b. Tim yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri
c. Tim yang lolos seleksi tahap I menampilkan simulasi konseling kelompok tahap
working stage dan terminatting stage dengan menggunakan pendekatan dan teknik
konseling yang telah dirancang dalam RPL
d. Setiap tim hanya diberikan kesempatan satu kali untuk menampilan simulasi
e. Waktu yang disediakan untuk simulasi maksimal 50 menit
f. Adapun kostum, peralatan dan media pendukung apabila dibutuhkan disiapkan
oleh tim.
L. KRITERIA PENILAIAN
TAHAP I
Tahap I berupa seleksi yang dilakukan berdasarkan RPL yang dikirmkan oleh tim
konseling kelompok. Adapun penilaiannya sebagai berikut: (dibuat tabel ya)
No
Kriteria Penilaian
Bobot Penilaian
1
Deskripsi Masalah
30%
- Kesesuaian deskripsi masalah dengan bidang
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2

3
4

bimbingan yang telah ditetapkan.
- Deskripsi
masalah
jelas,
runtut
dan
menggambarkan permasalahan konseli.
- Kelogisan deskripsi masalah.
Mampu mendeskripsikan tahapan konseling
kelompok dalam bentuk verbatim yang akan
dilakukan yang terdiri dari :
- Beginning Stage
- Working Stage
- Terminating Stage
Kesesuaian deskripsi masalah dengan pendekatan
dan teknik konseling dipilih
Kelengkapan RPL sesuai dengan sistematika yang
telah ditentukan

35%

25%
10%

* Catatan : Referensi yang digunakan diharapkan sesuai dengan yang telah ditentukan
oleh panitia dan refrensi tambahan dipersilahkan.
TAHAP II
Kelompok yang lolos seleksi dan masuk pada tahap II menampilkan satu sesi simulasi
konseling kelompok tahap working stage dan terminating stage. Berikut adalah
kriteria penilaian tahap II
No
Aspek yang dinilai
Prosentase
Ketrampilan dasar bagi pemimpin konseling
kelompok
 Active listening
 Reflection
 Clarification and questioning
 Linking
 Summarizing
 Mini lecturing and information giving
1
25%
 Encouraging and supporting
 Tone setting
 Use of eyes
 Use of voice
 Use of the leader's energy
 Identifying allies
 Multicultural understanding
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2

3

 Concluding comment
 Drawing Out
 Cutting Off
Tahap Working Stage
- Kemampuan mengidentifikasi masalah
- Kemampuan menganalisis masalah
- Kemampuan menggali faktor penyebab masalah
- Kemampuan melaksanakan teknik konseling
berdasarkan pendekatan konseling yang dipilih
Tahap Terminating Stage
Mengakhiri sesi konseling kelompok
- Melakukan review dan menyimpulkan
- Menggali pengalaman anggota kelompok
dalam konseling kelompok
- Mampu mengidentifikasi perkembangan dan
perubahan / pencapaian konseli konseling
kelompok
- Mampu
mengajak
konseli
untuk
mengimplementasikan dalam kehidupan
sehari – hari
- Mampu memfasilitasi umpan balik dari
anggota
- Mampu mengakhiri sesi konseling kelompok
- Mampu merencanakan kegiatan lanjutan
dengan kelompok
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20%

30%

25%
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