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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah sebuah proses untuk membantu dan 

memberdayakan potensi manusia agar dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat membangun dirinya sendiri dan 

lingkungannya. Apabila pendidikan dipandang sebagai usaha untuk 

membantu manusia, maka pendidikan harus bertitik tolak pada 

pemahaman tentang hakekat manusia. 

Layanan bimbingan konseling di sekolah sebagai bagian dari 

pendidikan berfungsi untuk membantu siswa dalam pengembangan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta 

perencanaan dan pengembangan karir. Layanan ini juga berguna 

untuk membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah 

yang dihadapi siswa. Oleh karena itu diharapkan para siswa datang 

untuk bimbingan konseling karena bimbingan konseling memfasilitasi 

pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki 

(Kamaluddin, 2011). 

Seorang pendidik (dalam hal ini konselor) dalam kegiatan 

konseling harus bisa memahami hakekat dari manusia yang menjadi 

klien atau konselinya, dalam hal kepribadiannya, potensinya, 

aktualisasinya. Seorang konselor diharapkan dapat memahami 
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perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam diri konseli yang 

sedang mengalami permasalahan agar konselinya mampu mengatasi 

permasalahannya tersebut.  

Mengingat perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat, 

disertai dengan pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat 

serta kondisi siswa SMA yang berada dalam masa transisi, maka 

keberadaan dan peran konselor pada sistem sekolah dewasa ini 

sangat diperlukan, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi para 

siswa yang tengah berada pada masa remaja. 

Menurut Gunawan (2001), masa remaja merupakan masa yang 

penuh perubahan dalam pertumbuhan fisik, mental, sosial dan 

emosional. Sedangkan menurut Sarwono (2006), masa remaja 

merupakan masa yang penuh dengan kesulitan-kesulitan, karena 

pada masa ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak yang 

telah ditinggalkan, tetapi mereka belum dapat diterima sebagai orang 

dewasa.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sarwono ( 2010), bahwa anak-anak 

seusia remaja, ketika mengalami kesulitan atau permasalahan, 

umumnya mereka masih belum mampu mengatasinya sendiri. Ada 

beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak mampu mengatasi 

masalah yang dihadapi, misalnya ketika masih anak-anak, semua 

masalah mereka selalu dibantu atau diatasi oleh orangtuanya, 

saudaranya atau orang lain yang lebih dewasa. Hal ini yang membuat 
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mereka tidak mempunyai keberanian dan pengalaman sendiri dalam 

menghadapi masalah. Sebaliknya, sebagian di usia remaja juga ada 

yang merasa dirinya bisa mandiri untuk mengatasinya, sehingga 

mereka mempunyai perasaan gengsi, malu dan menolak bantuan dari 

orang lain. 

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa siswa yang sedang 

mengalami berbagai permasalahan pada masa remaja tidak mampu 

mengatasi permasalahannya sendiri. Bagi siswa yang menyadari 

keterbatasan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, akan 

berusaha untuk meminta bantuan pada orang lain, seperti orang tua, 

teman, guru atau konselor di sekolah. Sebaliknya bagi siswa yang 

tidak menyadari hal itu maka sangat diharapkan peran konselor 

sekolah untuk membantu secara aktif menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa.  

Menurut Sarwono (2010), dalam kapasitasnya sebagai pendidik, 

konselor sekolah berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik 

yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan psikologis 

dan sosial untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan 

yang lebih optimal. Konselor sekolah dituntut untuk melaksanakan 

tugasnya, yaitu memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi para 

siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal menjadi 

pribadi-pribadi yang mandiri. 

Kehadiran konselor yang profesional sangat dibutuhkan dalam 
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layanan konseling di sekolah. Menurut Prayitno (2015) konselor dipilih 

atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan 

kemampuannya, karena kualifikasi tersebut dapat mendukung 

keberhasilan konselor dalam melaksanakan tugas. Adanya berbagai 

macam persoalan yang dihadapi para siswa, membuat mereka 

membutuhkan bantuan dari konselor di sekolah yang profesional, 

pengalaman yang luas, dan terutama memiliki kepribadian yang 

matang sehingga mampu menolong para siswa untuk memahami dan 

menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.  

Jadi syarat kepribadian konselor merupakan salah satu faktor 

penting untuk menopang keberhasilannya dalam kegiatan konseling. 

Faktor lain yang berperan penting sebagai syarat seorang konselor 

adalah memiliki pengetahuan dan ketrampilan konseling yang baik, 

yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman di bidang 

konseling. Perpaduan yang seimbang yang meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, pengalaman dan kepribadian seorang konselor ini akan 

memperbesar peluang keberhasilan dalam proses konseling. 

Hasil survei dan studi yang telah dilakukan oleh Polmantier 

(dalam Gunawan, 2001) mengenai sifat-sifat dan kepribadian konselor 

menyatakan bahwa: 

1. Konselor adalah pribadi yang inteligen, memiliki kemampuan 

berfikir verbal dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecahkan 

masalah secara logis dan perseptif. 
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2. Konselor menunjukkan minat kerja sama dengan orang lain, di 

samping seorang ilmuwan yang dapat memberikan pertimbangan 

dan menggunakan ilmu pengetahuan, mengenai tingkah laku 

individual dan sosial.  

3. Konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya 

dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan 

pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik 

profesioanalnya. 

4. Konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya sebab nilai-

nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling 

dan tingkah lakunya secara umum. 

5. Konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap 

masalah-masalah yang mendua dan ia memiliki kemampuan untuk 

menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa 

terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. 

6. Konselor cukup luwes untuk memahami dan memperlakukan 

secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa 

klien menyesuaikan dirinya. 

Karakteristik kepribadian seorang konselor tercantum juga dalam 

Permendiknas no 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi konselor yang menyebutkan bahwa seorang konselor 

merupakan pribadi yang berwibawa, jujur, sabar, ramah dan konsisten. 

Secara khusus konselor yang berwibawa berarti konselor yang bisa 
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disegani dan memiliki pengaruh positif terhadap siswa yang sedang 

mengalami berbagai macam persoalan, bahkan mampu membantu 

siswa yang mengalami gangguan mental, gangguan emosional, pola 

berfikir yang tidak rasional sekalipun. Sehingga para siswa dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. 

Dengan mengetahui beberapa karakteristik yang harus dimiliki 

oleh seorang konselor diharapkan para siswa akan memiliki minat 

untuk mengonselingkan segala permasalahan yang dihadapi dan tidak 

mampu diselesaikan sendiri, kepada konselor melalui layanan 

konseling di sekolah masing-masing. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan bimbingan 

dan konseling yang dilaksanakan di SMA selama ini kurang diminati 

siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus OSIS SMAK 

YSKI, masih ada persepsi negatif terhadap konselor sekolah yang 

membuat siswa kurang berminat untuk melakukan konseling. Misalnya 

konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah, suka menghukum 

siswa yang melakukan pelanggaran. 

Hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kartono (2007) 

sebagai berikut : 

“Peran konselor dengan lembaga bimbingan konseling ( BK ) 
direduksi sekadar sebagai polisi sekolah. Bimbingan konseling yang 
sebenarnya paling potensial menggarap pemeliharaan pribadi-pribadi, 
ditempatkan dalam konteks tindakan-tindakan yang menyangkut 
disipliner siswa. Memanggil, memarahi, menghukum adalah proses 
klasik yang menjadi label BK di banyak sekolah. Dengan kata lain, BK 
diposisikan sebagai "musuh" bagi siswa bermasalah atau nakal.”  
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Hasil penelitian Fadhilah (2005) tentang persepsi siswa terhadap 

bimbingan konseling implikasinya terhadap keaktifan siswa dalam 

proses bimbingan konseling di MAN Kendal menunjukkan bahwa 

persepsi siswa MAN Kendal pada umumnya belum memiliki 

pemahaman terhadap Bimbingan Konseling secara integral. Ada tiga 

kelompok pendapat dalam mempersepsi BK. Pertama, siswa yang 

mempersepsi bahwa BK sebagai badan pengawas kedisiplinan siswa 

terhadap tata tertib sekolah di samping masalah lain. Kedua, BK 

sebagai usaha membantu siswa dalam menangani atau mengatasi 

masalah siswa baik pribadi, sosial dan belajar dan menangani 

masalah, khususnya masalah kedisiplinan siswa terhadap tata tertib 

sekolah, dan ketiga, siswa yang memahami BK sebagai pembimbing 

siswa yang membimbing dan mengarahkan siswa, membantu siswa 

memahami dirinya dan membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi siswa agar lebih lebih baik, termasuk lebih disiplin. Secara 

umum pemahaman siswa tentang Bimbingan Konseling adalah 

sebagai badan penanganan keamanan disiplin siswa, di samping 

membantu menyelesaikan permasalahan siswa. 

Prayitno (2015) mengemukakan bahwa konselor hanya 

menduduki urutan ketiga sebagai orang yang dapat dimintai bantuan 

oleh siswa untuk memecahkan masalahnya. Siswa lebih senang 

membicarakan masalah mereka kepada teman dan menyukai 

orangtua untuk membicarakan sebagian besar masalah yang mereka 
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alami.  

Menurut Walgito (2010), perhatian merupakan langkah awal 

sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi tentang obyek tertentu. 

Ini artinya persepsi yang muncul pada individu adalah hasil dari 

perhatian individu tersebut pada suatu obyek. Begitu juga halnya 

dalam konseling, persepsi yang muncul dari konseli merupakan hasil 

dari perhatian konseli kepada konselor. Konseli memperhatikan segala 

hal yang dapat nampak dari konselor, yang meliputi penampilan fisik, 

perilaku, dan juga ruang lingkup kerja atau tugas konselor, tidak 

menutup kemungkinan juga konseli memperhatikan perbedaan gender 

konselor. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konselor dan 

dari analisa data laporan kegiatan konseling yang peneliti lakukan di 

SMA Kristen YSKI pada tanggal 10 Desember 2017 menunjukkan 

bahwa selama tahun ajaran 2017 – 2018 prosentase layanan 

konseling sebanyak 22,3 %, yaitu dari 426 siswa kelas X, XI, XII 

terdapat 95 yang mendapat layanan konseling baik secara kelompok 

maupun pribadi. Dari 95 siswa tersebut yang mendapat konseling 

secara pribadi sebanyak 56 orang dan 39 orang mendapat konseling 

secara kelompok. Siswa yang mendapat layanan konseling karena 

datang secara sukarela atau berminat sendiri sebanyak 40 orang 

sedangkan siswa yang mendapat layanan konseling karena dipanggil 

oleh konselor dan disuruh wali kelas atau guru bidang studi sebanyak 
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55 orang. Dari 40 orang tersebut siswa perempuan yang berminat 

datang sendiri atau kelompok untuk berkonseling sebanyak 29 siswa, 

sedangkan siswa laki-lakinya 11 orang . Data pada tahun ajaran 2017 / 

2018 tersebut dari analisa perbandingan jumlah tidak banyak berbeda 

dengan data konseling pada tahun ajaran tahun ajaran 2015 / 2016, 

dan tahun ajaran 2016 / 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 1. Data Layanan Konseling SMAK YSKI Tahun Ajaran 2015 – 2016 

 
Kehadiran 

Layanan 
Pribadi 

Layanan 
Kelompok 

Jumlah % dari seluruh 
siswa ( 402 ) 

L P L P L P L P 

Datang 
Sendiri 

4 22 5 20 9 42 2,24 % 10,45% 

Dipanggil 
 

18 10 16 15 34 25 8,46 % 6,22% 

Jumlah 36 
 

32 21 35 43 67 10,,70% 16,67% 

 

Sumber : Buku Data Layanan Konseling SMA Kristen YSKI 

 

Tabel 2. Data Layanan Konseling SMAK YSKI Tahun Ajaran 2016 – 2017 

 
Kehadiran 

Layanan 
Pribadi 

Layanan 
Kelompok 

Jumlah % dari seluruh 
siswa ( 419 ) 

L P L P L P L P 

Datang 
Sendiri 

8 20 5 10 13 30 3,10 % 7,16% 

Dipanggil 
 

28 16 37 15 65 31 15,51 % 7,4 % 

Jumlah 36 
 

36 42 35 78 61 18,61% 14,56% 
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Tabel 3. Data Layanan Konseling SMAK YSKI Tahun Ajaran 2017 – 2018 

 
Kehadiran 

Layanan 
Pribadi 

Layanan 
Kelompok 

Jumlah % dari seluruh 
siswa ( 426 ) 

L P L P L P L P 

Datang 
Sendiri 

5 20 6 9 11 29 2,58 % 6,81% 

Dipanggil 
 

19 12 15 9 34 21 7,98 % 4,93% 

Jumlah 24 
 

32 24 15 45 50 10,56% 11,74% 

 

Sumber : Buku Data Layanan Konseling SMA Kristen YSKI 

 

Dari hasil analisa data bimbingan konseling dan program-

programnya serta berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang 

siswa pengurus OSIS SMAK YSKI, peneliti mencatat beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan layanan bimbingan konseling di SMAK YSKI 

dilaksanakan hanya oleh 2 orang guru BK atau konselor, yang 

berjenis kelamin perempuan. Keduanya berpendidikan akademik 

S1 Psikologi, tetapi pengalaman kerja masing-masing berbeda, 

yang seorang sudah 15 tahun sebagai guru BK, yang seorang lagi 

baru 2 tahun masa tugasnya.  

2. Kegiatan layanan bimbingan konseling menempati gedung atau 

ruang terpisah dengan area kelas, memilki sarana prasarana yang 

cukup memadai sebagai tempat melaksanakan kegiatan layanan 

BK. 
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3. Sosialisasi tentang keberadaan Bimbingan dan Konseling beserta 

program-programnya setiap tahun disampaikan baik di kelas-kelas 

dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam pertemuan bersama 

di aula sekolah pada saat kegiatan Masa Orientasi Siswa baru. 

4. Berdasarkan pengamatan pada buku layanan BK, terlihat jumlah 

siswa yang berminat konseling sedikit prosentasenya 

dibandingkan dengan jumlah siswa keseluruhan. 

5. Minat berkonseling siswa perempuan untuk datang kepada 

konselor lebih banyak jumlahnya daripada siswa laki-laki. Tetapi 

jumlah siswa laki-laki lebih banyak mendapat layanan bimbingan 

konseling karena proses dipangggil daripada siswa perempuan. 

6. Dari hasil wawancara, siswa laki-laki kurang minat berkonseling 

karena beberapa alasan seperti rasa malas, malu, takut dan 

kurang tertarik untuk berkonseling dengan konselor sekolah. 

7. Tetapi siswa laki-laki lebih banyak dipanggil di ruang BK karena 

mereka sering melakukan pelanggaran dari pada siswa 

perempuan.  

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan siswa laki-laki pengurus 

OSIS, perasaan malas, malu, takut dan kurang tertarik untuk 

berkonseling pada sebagian besar siswa laki-laki disebabkan karena 

konseling di sekolah hanya dapat dilakukan saat jam istirahat atau 

sepulang sekolah sehingga mereka malas melakukannya, apalagi 

dengan kegiatan sekolah yang sudah banyak hingga sore hari. 
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Kemudian sebagai anak laki-laki mereka merasa malu apabila 

bercerita tentang permasalahannya kepada konselor sekolah yang 

kebetulan keduanya perempuan.  

Para siswa beralasan takut, karena dengan berkonseling mereka 

berhadapan langsung dengan konselor yang juga sebagai gurunya. 

Takut masalahnya diketahui atau takut akan dimarahi konselor/guru 

BK-nya.  

Mereka juga beranggapan bahwa sebagai laki-laki harus bisa 

menghadapi persoalannya sendiri. Kalau memiliki permasalahan lebih 

banyak atau lebih baik menceritakan atau meminta bantuan pada 

teman-teman sebayanya sesama laki-laki. Hal ini berbeda dengan 

siswa perempuan, hasil wawancara peneliti dengan siswa perempuan 

pengurus OSIS adalah ketika menghadapi persoalan, mereka tidak 

hanya menceritakan kepada teman-teman sebayanya, mereka datang 

pada konselor untuk berkonsultasi atau berkonseling sehingga 

berharap dapat menyelesaikan persoalannya.  

Berdasarkan data laporan layanan konseling, dapat disimpulkan 

pula bahwa pada siswa perempuan yang berminat sendiri untuk 

berkonseling lebih banyak dari pada siswa laki-laki, tetapi siswa 

perempuan yang dipanggil untuk mendapat layanan konseling lebih 

sedikit dari pada siswa laki-lakinya. 

Balswick (dalam Bruch, 1998) menjelaskan tentang perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam mengungkapkan ekspresi 
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emosionalnya, yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 

kecenderungan kurang dalam mengungkapkan dirinya, misalnya 

perasaan haru, bahagia dan kesedihan pada orang lain. Sedangkan 

persamaannya yaitu dalam hal pengungkapan rasa marah. 

Perbedaan ini mungkin terjadi karena laki-laki dikenal 

berorientasi maskulin sedangkan perempuan berorientasi feminin.               

Hasil penelitian Winstead,dkk. (dalam Bruch,1998) menemukan               

adanya korelasi negatif antara maskulinitas dengan pengungkapan diri 

sendiri serta korelasi yang positif antara femininitas dengan 

pengungkapan diri. 

Berdasarkan data layanan konseling dan informasi dari 

wawancara tersebut dapat dilihat bahwa siswa perempuan lebih 

banyak berkonseling dengan konselor sekolah atau menceritakan 

kepada teman-teman sebayanya, sehingga dapat menyelesaikan 

persoalan mereka. Tetapi bagi siswa yang memiliki sikap menutup diri 

atau self-concealment, akan berusaha untuk menyimpan dan 

mengatasi persoalannya sendiri. 

Sikap menutup diri merupakan bagian pribadi yang disadari oleh 

diri sendiri, tetapi secara sadar ditutupi atau disembunyikan terhadap 

orang lain. Mungkin juga orang tidak tahu bagaimana menyampaikan 

persoalan dirinya kepada orang lain, atau tidak setuju tentang 

pendapat orang lain tetapi tidak dapat menyampaikan hal itu karena 

kalau disampaikan akan membuat malu dirinya sendiri, misalnya 
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persoalan, keinginan, cita-cita dan lain-lain yang bersifat pribadi atau 

rahasia. 

Siswa dengan sikap menutup diri atau self-concealment, 

biasanya akan kesulitan dalam berkomunikasi antar pribadi karena 

siswa tidak menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. 

Hal ini dapat membuat orang lain miskomunikasi atau salah pengertian 

sehingga menghasilkan respon yang berlawanan dengan tujuan atau 

maksud yang diharapkan. 

Siswa dengan sikap menutup diri atau self-concealment 

cenderung memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap orang lain, 

sehingga mereka memiliki banyak hal atau bagian yang orang lain 

tidak ketahui. 

Berbagai macam persoalan yang sering dihadapi siswa siswa 

sekolah menengah, pada umumnya menurut Gunawan (2001) ada 4 

macam yaitu keputusan meninggalkan sekolah sebelum waktunya, 

persoalan belajar, keputusan melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan 

problem sosial. Hampir serupa dengan pendapat Partowisastro (1987) 

yang mengutarakan jenis masalah-masalah yang dihadapi siswa 

sekolah menengah adalah masalah kesulitan belajar, penjurusan, 

kelanjutan sekolah, pekerjaan, sosial, penyesuaian diri, disiplin, 

penggunaan waktu senggang, kesehatan fisik. 

Di SMA Kristen YSKI pada tahun ajaran 2017- 2018 data jenis 

permasalahan yang dihadapi siswa yang mendapat layanan konseling 
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dibagi dalam empat kelompok yaitu masalah pribadi, masalah sosial, 

masalah belajar, dan masalah karier. Dalam daftar layanan konseling 

tercatat jumlah siswa yang ditangani para konselor, kelompok masalah 

pribadi dan sosial sebanyak 25 siswa, masalah belajar 40 siswa, dan 

masalah karier sebanyak 30 siswa. 

Menurut Stenberg (1999) bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap rangsangan - rangsangan atau 

pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari objek tertentu yang 

sumbernya dari luar diri individu tersebut. Dengan demikian minat 

berkonseling pada siswa tentunya tidak terlepas dari adanya persepsi 

terhadap konselor yang akan memberikan konseling dan sikap self-

concealment dari siswa. 

Berdasarkan data-data tersebut dan pendapat dari beberapa 

ahli, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah 

dan self-concealment dengan minat siswa berkonseling“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah memiliki 

hubungan dengan minat siswa berkonseling?  

2. Apakah self-concealment siswa memiliki hubungan dengan minat 

siswa berkonseling?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dijelaskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah 

dengan minat siswa berkonseling. 

2. Hubungan antara self-concealment dengan minat siswa 

berkonseling. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi psikologi khususnya psikologi pendidikan dalam 

hubungannya dengan karakteristik konselor sekolah dan self-

concealment yang dikaitkan dengan minat siswa berkonseling. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para konselor 

sekolah dalam rangka evaluasi diri terutama berhubungan 

dengan karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang 

konselor sekolah yang menjadi salah satu faktor yang dapat 

menarik minat siswa untuk berkonseling. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konselor agar 

dapat memahami adanya faktor self-concealment pada masing-

masing siswa yang memiliki hubungan dengan minat untuk 

berkonseling 


