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A. Deskripsi 

Aplikasi Analisis Berbasis MEDIA KOMUNIKASI TEKS Bagi Konselor 

Sekolah merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan format Ms.Excel. 

Aplikasi ini dikembangkan dengan mengkreasikan formula logika dalam 

Ms.Excel sehingga dapat membaca dan menganalisis data secara 

otomatis. Aplikasi ini dapat menganalisis data kelompok atau klasikal 

secara bersamaan tanpa menginput data satu-persatu yang membutuhkan 

waktu yang lama dan melelahkan, seperti yang ada pada aplikasi analisis 

yang selama ini telah ada. Dengan aplikasi ini maka diharapkan konselor 

sekolah terbantu dalam menganalisis kebutuhan siswa dengan cepat dan 

tepat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan buku panduan pengoperasian 

sehingga dapat memandu konselor sekolah dalam menyelenggarakan 

analisis kebutuhan siswa secara mandiri. 

 

B. Visualisasi Teknologi 

1. Tampilan Aplikasi 

 
 

C. Manfaat 

Membantu konselor sekolah untuk melakukan analisis kebutuhan siswa 

yang menjadi dasar penyusunan program layanan pada siswa, dengan 

aplikasi ini konselor dapat menganalisis dengan secapat mungkin karena 

analisis dilakukan secara otomatis. 

 

D. Pengoperasian 

Pengoperasian aplikasi ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 



1. Konselor Sekolah mengaktifkan aplikasi dengan cara klik dua kali 

sehingga didapatkan tampilan sebagai berikut”

 
 

2. Setelah itu Konselor sekolah dapat langsung mengeklik menu 

pertama yaitu IDENTITAS & PETUNJUK untuk mengisikan data 

pokok serta membacakan petujuk singkat. 

 

Selama   guru   BK   mengisi   identitas,   siswa   diintruksikan   untuk 

mengeluarkan HP dan aplikasi komunikasi teks (SMS, WA, FB atau 

Google Form). 

3. Mengintruksikan kepada siswa untuk meperhatikan format SMS yang 

digunakan untuk menjawab/ merespon item instrument asesmen 

kebutuhan siswa dalam hal ini menggunakan Alat Ungkap Masalah 

(AUM) SMA/SMK dengan format sebagai berikut: 



“NAMA/KELAS/JAWABAN/NOMOR MASALAH BERAT” 

sebagai contoh: GURUH/XII-TKR 2/YNYN/001,002, dst. Yang perlu 

diperhatikan dalam penulisan format tersebut adalah: 

a. Penggunaan  tanda  miring  (/)  sebagai  pembatas  yang  

tidak didahului ataupun diakhiri dengan “spasi”. 

b. Format jawaban, jika pernyataan item yang ditampilkan sesuai 

dengan maka siswa menuliskan huruf (Y) pada kotak SMS-nya 

dan sebaliknya menuliskan (N) jika tidak sesuai sehingga tidak 

ada jawaban kosong, atau dengan kata lain digit jawban sesuai 

dengan jumlah item pada istrumen. 

c. Penggunaan tanda koma (,) sebagai pembatas pada nomor 

masalah berat tidak didahului ataupun diakhiri dengan “spasi”. 

d. Untuk menjawab masalah berat maka siswa harus menuliskan 

3 digit  nomor  yang  dianggap  merupakan  masalah  berat  yang 

dialami siswa. Misalkan nomor 001, berarti harus menuliskan 

tiga digit nomor yaitu 001 tidak hanya ditulis 1. 

e. Untuk nomor masalah berat siswa diperbolehkan untuk tidak 

menuliskan jika benar-benar dirasa tidak ada masalah berat 

yang dirasakan. 

f. Hal-hal  terkait  dengan  aturan  penulisan  format  SMS  diatas 

haruslah  diperhatikan  dengan  seksama  baik  oleh  guru  BK 

maupun  siswa.  Jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  akan 

terjadi kekacauan dalam analisis pada aplikasi analisis asesmen 

berbasis SMS, dengan kata lain analisis tidak dapat 

memberikan hasil yang benar. 

g. Untuk memastikan pemahamn siswa,  Konselor sekolah dapat  

memulai dengan memandu siswa menuliskan format nama dan 

kelasnya.



4. Membagikan  print  out  AUM  jika  konselor  menghendaki untuk 

menggunakan instrumen tersebut dalam bentuk cetak. Atau konselor 

dapat menge-klik shet soal pada aplikasi untuk menampilkan pada 

tayangan di layar LCD. 

5. Konselor sekolah mengintruksikan untuk memulai membaca, memahami 

dan mulai mengerjakan item per-item sesuai dengan format SMS yang 

telah diintruksikan sampai usai dan mengintruksikan kepada siswa yang 

telah selesai untuk dikirim kepada nomor tujuan SMS Konselor. 

6. Mengeksport SMS ke format Ms. Excel  dari inbox SMS dan langsung 
di copy-paste pada kolom input data di aplikasi secara kelompok atau 
klasikal sebagaimana tampak pada gambar: 

 
Input data ditempatkan pada area blok merah 

 
7. Saat langkah sebelumnya dilakukan seketika itu kolom INPUT SMS 

akan terisi sesuai jawan  yang dikirim  siswa  dan  secara otomatis 

akan teranalisis secara cepat. 

8. Setelah  data terisi seperti gambar, guru BK dengan  cepat dapat 

melakukan cek kembali terhadap jawaban siswa. Hal yang dapat dicek 

antara lain: 

a. Memastikan  jumlah  siswa  yang  mengirimkan  jawaban  sesuai 

dengan daftar hadir dan  jumlah  siswa  dalam  satu  kelas, yaitu 

pada  kolom  JUMLAH SISWA.  Dan  jika  belum,  maka  guru BK 

dapat  mengecek  siapa  nama  yang  belum  mengirimkan  pada 

kolom NAMA. 

b. Memastikan bahwa jumlah  item  yang dijawab  atau dipilih  oleh 

siswa tidak ada yang terlewatkan yaitu sejumlah 200 digit, apabila 

kelebihan atau kurang dari itu maka kolom KETERANGAN akan 

menunjukan status “CEK LAGI” dan cel pada koolom JUMLAH akan 

berubah menjadi warna merah dan jika sudah 200 digit maka 

statusnya akan menunjukan “OK”.



 

c. Jika status sudah “OK” semua dan jumlah siswa sesuai dengan 

daftar hadir dikelas maka guru BK sudah dapat langsung 

mengetahui hasil analisis dengan mengeklik tombol ANALISIS 

INDIVIDU  atau  ANALISIS  KELOMPOK.  Untuk  ANALISIS 

INDIVIDU sebaiknya tidak ditampilkan atau dibahas di kelas hal ini 

untuk menjamin kerahasiaan data siswa, dan jika siswa ingin 

mengetahuinya dapat menemui guru BK secara privat. Untuk 

ANALISIS KELOMPOK dapat ditayangkan melalui layar LCD dan 

membahasnya, sehingga para siswa mengetahui secara umum 

kebutuhan mereka dan meminta pendapat siswa dalam diskusi 

untuk menindaklanjutinya dalam bentuk program layanan BK. 

7. Ketika  guru  BK  klik  tombol  ANALISIS  INDIVIDU  maka  dapat 

diketahui profil kebutuhan dan masalah siswa secara perorangan. 

Dalam  halaman  ini  guru  BK  dapat mengedit  bagian  kop  instansi 

untuk disesuaikan dengan instansi dimana guru BK bertugas dan 

juga dapat menuliskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan 

disesuaikan dengan program dan prioritas layanan yang ada, dan 

setelah itu dapat mengeprintnya, serta mencari nama siswa sesuai 

urutan input data diawal pada tombol panah keatas-kebawah atau 

langsung mengetikan nomor urut input siswa pada kolom 

disampingnya, selain kedua hal tersebut maka guru BK tidak 

diperkenankan   mengetik   atau   mengedit   karena   semua   sudah 

diseting secara otomatis.



 

8. Ketika guru BK klik tombol ANALISIS KELOMPOK, guru BK 

hanya dapat melakukan penggantian Kop Instansi saja, lainya 

bekerja secara otomatis juga. Dalam halaman ini guru BK juga 

dapat mencetak dokumennya denagan menggunakan printer. 
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