
A. Pengertian Layanan Orientasi
Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk

memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan

yang baru dimasukinya.Suasana dan hal-hal yang baru sering membuat

seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan suatu

kegiatan. Akibat ketidaktahuan atau ketidakkenalan terhadap  lingkungan

yang baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelansungan proses

pembelajarannya kelak.  Hal-hal yang seperti ini terutama akan dirasakan

oleh peserta didik yang baru masuk sekolah. Mereka membutuhkan

pengenalan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan sekolah sehingga

mereka diharapkan terhindar dari perilaku yang maladaptif (perilaku

menyimpang) dan dengan cepat dapat beradaptasi dengan tuntutan

lingkungan sekolah yang baru.

Layanan orientasi merupakan suatu strategi untuk menjembatani

kesenjangan antara individu dengan suasana atau objek-objek yang baru.

Semakin cepat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

baru maka semakin cepat dia meraih keberhasilan dalam proses

pembelajaran. Allan & Mc Kean seperti dinyatakan Prayitno (1999)

menegaskan bahwa tanpa program-program orientasi, periode penyesuaian

untuk sebagian besar peserta didik berlangsung kira-kira tiga atau empat

bulan. Dalam kaitan itu, hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Program orientasi yang efektif mempercepat proses  adaptasi; dan juga

memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan

memecahkan masalah.

2. Peserta didik yang mengalami masalah penyesuaian ternyata kurang

berhasil di sekolah.

3. Anak-anak yang berasal dari kelas sosio-ekonomi rendah memerlukan

waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan

anak-anak dari kelas sosio-ekonomi yang lebih tinggi.
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B. Tujuan Layanan Orientasi
Layanan orientasi bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat

dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku

pada situasi baru. Isi layanan orientasi adalah berbagai hal yang berkenaan

dengan suasana, keadaan lingkungan fisik serta objek-objek yang baru bagi

peserta didik. Ada hal-hal baru yang perlu diketahui oleh peserta didik, seperti

letak ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin, musalla,

UKS, tidak kalah penting  toiletpun harus diketahui di mana letak posisinya.

Bila  membutuhkannya mereka dengan segera dapatmenemukannya

sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Secara terperinci dapat

dijelaskan bahwa tujuan layanan orientasi sangat berkaitan dengan fungsi-

fungsi pelayanan bimbingan konseling. Jika dikaitkan dengan fungsi

pemahaman, maka layanan orientasi dapat memberikan pemahaman pada

peserta didik tentang hal-hal yang baru, di mana hal-hal yang baru tersebut

dapat dimanfaatkannya untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran. Dilihat

dari fungsi pencegahan, maka layanan orientasi akan membuat peserta didik

tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat mereka terhalang

untuk melakukan kegiatan positif. Selanjutnya jika ditinjau dari fungsi

pengembangan, maka sesuatu yang baru yang sudah mereka pahami

tersebut dapat mereka gunakan untuk pengembangan potensi diri.

C. Metode Layanan Orientasi
Pelaksanaan layanan orientasi harus disesuaikan dengan tingkat

perkembangan peserta didik. Ini berarti memberikan layanan orientasi ke

peserta didik Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar akan berbeda caranya

dengan peserta didik tingkat SLTP, SLTA atau PT. Untuk anak TK/SD peran

orang tua mereka perlu dilibatkan, hal ini disebabkan mereka masih kecil

yang belum mandiri sehingga  memerlukan banyak bimbingan  secara

individual. Pokok-pokok materi sebaiknya disampaikan kepada orang tua

mereka dan pemahaman orang tua terhadap berbagai materi akan membantu

mereka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada anak-anaknya untuk

dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah.

Proses pelaksanaan layanan orientasi dapat dilakukan melalui berbagai

teknik dalam format layanan bimbingan konseling, seperti format layanan

individual, kelompok, klasikal, lapangan, dan “politik”Bentuk layanan tersebut
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bisa secara format tersendiri maupun digabungkan dengan beberapa format

tersebut, tergantung pada situasi, kondisi maupun kebutuhan yang

memungkinkan untuk dipenuhi. Format layanan individual dilakukan secara

individu terhadap individu-individu tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Format klassikal dilaksanakan secara rombongan belajar (rombel),

kegiatannya dilakukan di dalam atau ruangan kelas. Format lapangan,

kegiatan layanan orientasi dilaksanakan di luar kelas atau lapangan dan

format politik dilakukan oleh nara sumber lain untuk memberikan dukungan

dan memfasilitasi kegiatan layanan orientasi tersebut. Memanfaatkan siswa

senior sangat membantu terlaksananya layanan orientasi hal ini bisa jadi

disebabkan kedekatan emosional dan jarak usia tidak terlalu berbeda

sehingga memungkinkan peserta didik yunior lebih leluasa untuk berinteraksi

dengan mereka. Hasil penelitian Allan & McKean seperti dikemukakan

Prayitno (1999) bahwa periode penyesuaian diri yang tadinya diperlukan rata-

rata tiga bulan bagi setiap siswa baru, setelah diselenggarakan kegiatan

orientasi dengan melibatkan kakak senior ternyata periode penyesuaian diri

menjadi lebih singkat. Selanjutnya objek orientasi bisa berada di kawasan

sekolah atau di luar sekolah hal ini tergantung kebutuhan peserta didik.

D. Pelaksanaan Layanan Orientasi
Melaksanakan layanan orientasi harus memenuhi persyaratan

manajemennya agar kegiatannya tersebut terlaksana secara efisien dan

efektif. Yang dimaksud dengan manajemen di sini adalah memenuhi unsur

perencanaan (planning), organisasi (organizing), pelaksanaan (actuating) dan

penilaian (evaluating). Unsur perencanaan meliputi : rencana objek (materi)

apa yang akan diorientasikan, apa alasan memilih objek tersebut, untuk

siapa kegiatan, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, di mana objek

kegiatan tersebut akan dilakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Dalam

perencanaan perlu mempertimbangkan berbagai hal baik aspek kondisi

internal maupun eksternal.

Selanjutnya mengorganisasi atau menyusun perencanaan tersebut

secara sistimatis, lebih baik secara tertulis sehingga tampak dengan jelas

aspek-aspek yang masih kurang dan harus diperbaiki atau dilengkapi.

Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan orientasi

sesuai dengan perencanaan tersebut. Terakhir adalah mengevaluasi kegiatan
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orientasi yang sudah dilaksanakan. Hal ini menjadi lebih penting untuk

mengetahui keefektifan keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan. Dari hasil

penilaian dapat diketahui apakah yang sudah direncanakan dan dilaksanakan

dalam kegiatan orientasi tersebut ada hal-hal yang belum tercapai sehingga

menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Evaluasi

dapat juga ditujukan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauhmana

pemahaman mereka dan apa manfaat yang mereka rasakan setelah

melaksanakan kegiatan layanan orientasi.

Pelaksanaan layanan orientasi dapat dilakukan dengan metode

ceramah, tanyajawab, diskusi,konferensi, survey, karyawisata. Selanjutnya

metode tersebut dapat dilengkapi dengan peragaan atau selebaran buku

panduan yang diberikan kepada setiap peserta didik..

E. Kinerja Guru BK/Konselor dalam Menyelenggarakan
Orientasi Studi Siswa

1. Menjelaskan pengertian, tujuan dan kegunaan kegiatan orientasi studi

kepada personal sekolah, siswa dan orang tua.

2. Menyusun program orientasi studi siswa.

3. Menyiapkan materi dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan

orientasi studi siswa

4. Mengkonsultasikan program orientasi studi siswa kepada pimpinan

sekolah dan pihak-pihak yang terkait

5. Bekerjasama dengan personal sekolah lainnya dalam penyelenggaraan

kegiatan orientasi studi siswa.

6. Memantau dan menilai penyelenggaraan orientasi studi siswa

7. Menyusun laporan kegiatan orientasi studi siswa yang telah dilaksanakan

dan menyampaikan kepada pimpinan sekolah.

F. Materi Layanan Orientasi
Melaksanakan layanan oirientasi dapat dilengkapi dengan memberikan

informasi. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan materi dalam

memberikan layanan orientasi kepada peserta didik. Hal-hal yang menjadi

penekanan tersebut adalah :

1. System penyelenggaraan pendidikan pada umumnya

2. Kurikulum
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3. Penyelenggaraan pengajaran

4. Sistem penilaian, ujian, kenaikan kelas

5. Fasilitas dan sumber belajar (ruang kelas, laboratorium IPA, bahasa

dan IT, perpustakaan, ruang Bimbingan Konseling)

6. Fasilitas penunjang (sarana olah raga, UKS, kantin, ruang tata usaha,

WC.

7. Staf pengajar dan personil administrasi

8. Hak dan kewajiban peserta didik.

9. Organisasi siswa (OSIS)

10. Organisasi orang tua siswa

11. Organisasi sekolah secara menyeluruh

127


