
A. Pengertian Layanan Informasi
Layanan informasi merupakan salah satu strategi untuk memberikan

pengertian dan pemahaman tentang “suatu objek” kepada seseorang, dalam

hal ini peserta didik. Objek yang dimaksud bermacam-macam baik yang

berbentuk fisik maupun non fisik. Dalam kehidupan banyak hal-hal yang belum

diketahui, sehingga dengan tidak diketahuinya tentang sesuatu membuat

seseorang terhalang atau gagal dalam melakukan suatu kegiatan. Individu

dapat mengalami masalah dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam

memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang, akibat tidak mengatahui

dan tidak mampu mengakses informasi. Melalui layanan informasi mereka

dibantu untuk memperoleh atau mengakses informasi. Umpamanya peserta

didik belum mengetahui bagaimana kiat-kiat belajar yang lebih efektif. Dengan

ketidaktahuan tersebut, mereka tidak mengetahui pedoman atau pengarahan

bagaimana mencapai keberhasilan belajar yang efektif.

Kegiatan belajar yang selama ini mereka lakukan hanya untuk memenuhi

persyaratan ujian. Mereka belajar hanya pada waktu akan ujian saja. Semua

materi pelajaran dikebutkan sehari sebelum ujian dilaksanakan. Mereka

bergadang semalaman untuk menghafal semua materi yang akan diuji pada

esok hari. Hal hasil banyak mereka yang gagal, karena tidak dapat menguasai

materi pelajaran yang dipaksa untuk menghafalnya. Ketidaktahuan  mereka

tentang bagaimana cara belajar  yang efektif akan menimbulkan kerugian,

baik ditinjau dari segi : hasil, waktu, finansial, kelelahan usaha yang sia-sia,

dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini, maka salah satu strategi yang perlu

dilakukan oleh pendidik/konselor adalah memberikan layanan informasi, dalam

konteks ini informasi tentang cara belajar yang efektif. Dalam memberikan

layanan informasi materi layanan informasi yang akan diberikan harus sesuai

dengan kebutuhan peserta didik dengan melaksanakan “need assessment)

terlebih dahulu.

BAB  X
LAYANAN INFORMASI
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B. Tujuan Layanan Informasi
Tujuan melaksanakan layanan informasi agar peserta didik memahami

informasi-informasi yang memadai, baik tentang dirinya maupun tentang

lingkungannya. Selanjutnya informasi-informasi tersebut dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sehingga lebih mudah dalam

membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Alasan utama perlu

pemberian informasi :

1. Untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang

lingkungannya sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya

2. Untuk dapat merencanakan kegiatan-kegiatan  dan dapat mengambil

keputusan di mana keputusan yang diambil dapat dipertanggung

jawabkannya.

C. Materi Layanan
Materi layanan informasi yang akan diberikankepada peserta didik tentu

harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Secara garis besar

ada beberapa  tingkatan pendidikan yaitu :

1. Tingkatan TK/PAUD

2. Tingkatan SD/Ibtidaiyah

3. Tingkatan SLTP yakni : SMP/M.Ts baik umum maupun kejuruan

4. Tingkatan  SLTA yakni : SMA/MAN baik umum maupun kejuruan

5. Tingkatan perguruan tinggi

Setiap tingkatan pendidikan tersebut memiliki ciri-ciri khas, dan memiliki

kebutuhan yang berbeda-beda secara umum. Oleh sebab itu informasi yang

diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Namun demikian

untuk proses pembelajaran secara garis besar ada beberapa materi yang

perlu diinformasikan kepada mereka, seperti materi berikut ini :

1. Belajar yang efisien dan efektif

2. Membaca yang cepat dan tepat

3. Tatatertib sekolah

4. Informasi pendidikan, kegiatan belajar dan keilmuan-teknologi

5. Nilai-nilai sosial, agama, adat istiadat yang berlaku di sekolah

6. Kegiatan pengembangan minat dan bakat, dan sarana dan prasarana

belajar yang ada di sekolah
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7. Proses pemilihan peminatan

8. Kegiatan ekstrakurikuler

9. Meningkatkan kepercayaan diri

10. Pengertian SKS

11. Persiapan diri untuk menghadapi ujian

12. Informasi perkembangan diri dan lain-lain.

D. Metode Layanan Informasi
Pemberian informasi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan

berbagai cara, baik dengan cara yang terpisah maupun menggabungkan

beberapa cara. Cara tersebut antara lain:

1. Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling

sederhana, mudah dan dapat dilaksanakan terhadap jumlah peserta didik

yang lebih banyak. Ceramah akan lebih efektif dan menarik kalau

pelaksanaannya digabungkan dengan instrumen yang lain seperti media cetak,

eletronik

2. Diskusi.

Memberikan informasi kepada peserta didik dapat dilakukan melalui

diskusi. Agar diskusi berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang maksimal,

maka peserta diskusi terlebih dahulu perlu diberikan pemahaman terhadap

topik/informasi yang akan dibahas serta bagaimana tatacara pelaksanaan

diskusi.Dalam hal pendidik/konselor perlu menjelaskan bagaimana

pelaksanaan diskusi tersebut.

3. Karyawisata

Karyawisata merupakan salah satu metoda dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran dalam hal ini layanan informasi. Kegiatan karyawita

dilaksanakan untuk membantu peserta didik mengumpulkan informasi dan

mengembangkan sikap-sikap yang positif melibatkan diri baik dalam tahap

persiapan maupun pada  tahap pelaksanaannya. Banyak objek-objek

pendidikan  yang dapat dikunjungi,seperti: industry, perusahaan, lembaga

kesehatan, percetakan, lembaga permasyarakatan, atau lembaga pendidikan

khusus anak berkebutuhan khusus dan lain-lain. Objek wisata yang dipilih

130



tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan diperoleh.

Oleh sebab itu sebelum melaksanakan kegiatan tersebut pendidik perlu

membuat perencanaan/program yang matang, sehingga pelaksanaan

kegiatan karyawisata tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan karyawisata,

peserta didik harus melaporkan hasil kunjungan tersebut dalam bentuk

makalah/laporan yang dipresentasikan baik secara individual maupun secara

kelompok. Manfaat dari mengerjakan tugas laporan ini menuntut peserta didik

serius, disiplin dan bertanggung dalam melaksanakan kegiatan karyawisata

tersebut.

4. Media

Melalui media, baik berupa media cetak, grafis serta perangkat dan

program elektronik (seperti radio, televisi, rekaman, computer, LCD) pendidik

dapat memberikan informasi kepada peserta didik. “Papan Bimbingan/Papan

Informasi” kalau dikelola secara baik dapat juga merupakan fasilitas yang

efektif untuk memberikan informasi yang aktual. Selanjutnya dalam era digi-

tal tidak salah kalau pendidik menganjurkan peserta didik untuk mengakses

informasi yang dibutuhkan melalui internet, karena fasilitas ini mudah ditemui

hampir ke pelosok daerah.

5. Nara Sumber

Mendatangkan nara sumber untuk memberikan informasi kepada peserta

didik merupakan salahsatu strategi yang tepat, dengan alasan informasi yang

diberikan harus tepat dan benar, oleh sebab itu informasi tersebut harus

diberikan oleh orang yang berkompeten. Salahsatu contoh ;  berdasarkan

hasil asesmen ternyata banyak peserta didik yang belum memahami tentang

bagaimana cara membuat karangan ilmiah. Untuk menjelaskan bagaimana

cara untuk membuat karangan ilmiah tersebut dirasa perlu mendatangkan

orang yang ahli, seperti pengarang buku, peneliti dan pakar-pakar yang sudah

berkecimpung dalam membuat karya ilmiah. Mempercayai informasi yang

diberikan oleh orang yang ahli tentu tidak diragukan lagi oleh audiennya

dibandingkan oleh orang yang tidak ahli. Oleh sebab itu untuk melaksanakan

kegiatan  seperti ini, keaktifan guru/pembimbing/konselor sangat dibutuhkan.

Terutama sekali konselor yang sudah mencantumkam kegiatan layanan
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informasi dalam program Bimbingan Konseling sebagai salahsatu kegiatan

dalam program Bimbingan Konseling. Tentu saja kegiatan ini tidak bersifat

temporer melainkan terencana secara sistimatis, kontinu serta dievaluasi.
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