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 merubah
pradigma 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 sebuah kompetisi untuk mengukur sejauh mana
ilmu yang telah didapatkan dan menambah pengalaman untuk menunjang karirnya yaitu
sebagai seorang konselor agar lebih profesional.
Suatu wadah untuk mengembangkan kapasitas, serta ilmu dalam bidang
Bimbingan dan Konseling agar mampu mempersiapkan diri untuk menjadi konselor yang
berkompeten dan profesional yaitu salah satunya dengan cara mengikuti sebuah
kompetisi atau perlombaan. Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
(HIMA PPB), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
berusaha mensajikan fasilitas dalam perlombaan kepada seluruh mahasiswa BK di
Indonesia. HIMA PPB FIP 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 untuk melaksanakan 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
•

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

F.

TEMPAT PELAKSANAAN
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 555281

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.

PANDUAN LOMBA
KONSELING KELOMPOK NASIONAL 2017
A. BENTUK LOMBA
Lomba Konseling Kelompok Nasional
B. SUB TEMA
1. Pribadi sosial
2. Belajar
3. Karir

C. 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.

D. 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

E. 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 yang dilombakan dan sub tema yang telah dipilih.

3.

Satu tim hanya boleh mengirimkan satu Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)

4.

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang diikutsertakan dalam lomba bersifat
orisinal dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan dalam lomba serupa.

5.

Peserta memilih tema yang sudah ditentukan panitia. Tema yang dapat dipilih
diantaranya: (pilih salah satu)
-

Pribadi sosial

-

Belajar

-

Karir

6. 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
7. Melampirkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) sesuai dengan sistematika
yang disediakan.
8. Presentasi wajib menggunakan pendekatan yang sama dengan Rencana
Pelaksanaan Layanan (RPL) yang dikirimkan sebelumnya.
9. Properti pendukung di tanggung oleh peserta .
10. Jika peserta telah mengirimkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang
diperlukan, wajib mengirimkan konfimasi melalui SMS/WA ke nomor
085725419098 (Nina)

F. 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

G. 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.

H. 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
Tim yang dinyatakan lolos ke tahap final diharuskan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Peserta yang lolos wajib melakukan registrasi ulang sebesar Rp 350.000
pada tanggal 28 April – 2 Mei 2017.
b. 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
c. Setiap tim wajib menampilkan proses konseling kelompok.

I. SIFAT DAN ISI PANDUAN
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.

J. PANDUAN PELAKSANAAN KONSELING KELOMPOK
I.

Deskripsi Masalah
Mendeskripsikan permasalahan yang akan diangkat dalam konseling kelompok.

II.

Tahapan Konseling Kelompok
A. Beginning Stage
1. Menjelaskan tujuan umum yang akan dicapai.
2. Menjelaskan cara ‐ cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.
3. Memperkenalkan diri
4. Memperlihatkan komunikasi yang menghargai konseli.
5. Menampilkan ketulusan hati, kehangatan, dan empati kepada konseli.
6. Mendorong partisipasi anggota
7. Membangkitkan minat dan kebutuhan serta rasa pentingnya anggota
mengkuti kegiatan kelompok.
8. Menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan kelompok.
9. Menjelaskan asas ‐ asas yang perlu diikuti oleh anggota kelompok.
10. Menumbuhkan rasa saling mengenal, saling percaya dan saling
menerima sesama anggota
B. Working Stage (kegiatan)
Meliputi diskusi, saling berbagi pendapat dan pengalaman, memecahkan
masalah atau tugas tugas dengan Pendekatan & teknik yang akan dipakai.
C. Terminatting Stage (pengakhiran)
1. Menyimpulkan dan mencari hal‐hal penting dari pokok pembicaraan.
2. Menekankan komitmen yang kuat setiap anggota.
3. Melakukan tinjuan pda hal‐hal utama yang belum terpecahkan
sepenuhnya.
4. Mengungkapkan kesan anggota.
5. Mengungkap hasil pembicaran yang telah dicapai.
6. Merumuskan rencana kegiatan lebih lanjut.
7. Mempertahankan hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun
telah kegiatan diakhiri.
8. Menyimpulkan pengalaman kelompok

9. Menilai perubahan dan perkembangan kelompok
10. Menyediakan umpan balik
11. Merencanakan pemecahan masalah selanjutnya.
III. Daftar Pustaka

K. ATURAN PENULISAN
1. Naskah ditulis 3-5 halaman dihitung dari pendahuluan sampai daftar pustaka.
Jumlah halaman tidak termasuk cover, halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi/
gambar/tabel serta lampiran-lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan
ketentuan akan mempengaruhi penilaian.
2. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
3. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12,
dan spasi 1,5, kecuali abstraksi diketik dengan 1 spasi.
4. Batas pengetikan :
- Samping kiri 4 cm
- Samping kanan 3 cm
- Batas atas 3 cm dan bawah 3 cm

L. KRITERIA PENILAIAN
TAHAP I
1. Kesesuaian deskripsi masalah dengan pendekatan dan teknik konseling yang
digunakan.
2. Kelengkapan panduan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan.
TAHAP II
No

Aspek yang dinilai

Prosentase

Ketrampilan konseling dalam konseling kelompok
1

(kemampuan konselor menampilkan ketrampilan konseling
dalam konseling kelompok)

20%

Tahap Beginning Stage
Memulai kegiatan, membantu konseli mengenal anggota lain,
mengatur dinamika kelompok secara positif, mendorong konseli
berbicara, menjelaskan tujuan kelompok, menjelaskan peranan

2

konselor kelompok, menggambarkan keadaan kelompok yang
dipimpin,

membantu

konseli

mengungkapkan

25%

harapannya,

mengarahkan pertanyaan, menjelaskan aturan dasar kelompok,
melihat tingkat kesenangan anggota, menilai gaya interaksi konseli,
memfokuskan isi.

Tahap Working Stage
Merangsang pikiran anggota, mengatur intonasi pembicaraan,
memperkenalkan
3

topik,

mengubah

bentu

pertemuan,

menggunakan laporan kemajuan, menemui angota kelompok
secara

individual,

mengubah

gaya

30%

kepemimpinan,

menginformasikan sebelumnya kepada anggota bila kelompok
berakhir, mengubah bentuk kelompok jika diperlukan.
4

Tahap Terminatting Stage

25%

PANDUAN LOMBA
MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING NASIONAL 2017
A. NAMA LOMBA
Lomba Media Bimbingan dan Konseling Nasional
B. TEMA
“Peran Media Bimbingan Dan Konseling sebagai Upaya Mengembangkan Potensi
Siswa.”
C. SUB TEMA
Penggunaan media Bimbingan dan Konseling untuk siswa yang berkarakter, dari sudut:
a. Pribadi-Sosial
b. Belajar/Akademik
c. Karir
D. TUJUAN
1. Mengoptimalkan penggunaan media Bimbingan dan Konseling sebagai upaya
meningkatkan potensi siswa sesuai bidang layanan Bimbingan dan Konseling.
2. Meningkatkan kreativitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
3. Meningkatkan wawasan mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
4. Mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitas mahasiswa Bimbingan dan
Konseling.

E. WAKTU PELAKSANAAN
•

Pendaftaran dan pengiriman media: 3 April – 22 April 2017
•

Gelombang 1 : Rp.175.000,-

•

Gelombang 2 : Rp.200.000,-

•

Gelombang 3 : Rp. 250.000,-

•

Pengumuman 5 besar

: 27 April 2017

•

Pelaksanaan Presentasi

: 13 Mei 2017

F. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
1. Peserta tergabung dalam satu tim yang terdiri dari 3-4 orang. Satu orang mahasiswa
sebagai ketua kelompok dan mahasiswa yang lain sebagai anggota kelompok.
2. Peserta yang terdaftar dalam tim tidak boleh digantikan oleh orang lain mulai dari
tahap awal seleksi hingga ke tahap presentasi.
3. Nama-nama peserta harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat.
4. Tahap pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan media dimulai dari 3- 22 April
2017.
5. Deskripsi media dikirim dengan format dan nama file LBKN#MBK_Nama Ketua
_Judul Karya_Asal Univ ke nomor 085877040773 (Nabilah) via WhatsApp
6. Peserta lomba wajib mengirimkan :
-

Form pendataran

-

Bukti pendaftaran

-

Scan atau foto kartu tanda mahasiswa (KTM) ketua dan anggota kelompok,

-

Deskripsi media di ppbuny@rocketmail.com

G. KETENTUAN KOMPETISI
1.

Satu tim hanya boleh mengirimkan satu media Bimbingan dan Konseling sesuai
dengan tema dan sub-tema yang telah ditentukan.

2.

Peserta yang sudah tergabung dalam suatu tim tidak diperkenankan tergabung
dalam tim lain.

3.

Media Bimbingan dan Konseling yang diikutsertakan dalam lomba bersifat orisinal
dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan dalam lomba serupa.

4.

Media Bimbingan dan Konseling boleh bersifat tiga dimensi, dua dimensi, media
cetak atau program aplikasi

5.

Jika peserta telah mengirimkan berkas yang diperlukan wajib mengirimkan
konfimasi ke nomor 0858-7704-0773 (Nabilah) via WhatsApp

H. PENGUMUMAN DAN PENGHARGAAN
1. Pengumuman kejuaraan akan diumumkan setelah dilaksanakannya presentasi pada
tanggal 13 Mei 2017.
2. Penghargaan
Juara1 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan
Juara2 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan
Juara3 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan
3. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

I. TAHAP SELEKSI
I. Seleksi Tahap Pertama
Dewan juri/Tim seleksi yang sudah ditunjuk oleh panitia berhak menyeleksi deskripsi
media yang sudah dikirimkan kepada panitia berdasarkan pedoman penilaian yang
sudah ditentukan menjadi 5 besar.
II. Tahap final
Tim yang dinyatakan lolos ke tahap final diharuskan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Peserta yang lolos wajib melakukan registrasi ulang sebesar Rp 350.000 pada
tanggal 28 April – 2 Mei 2017
b. Merupakan salah satu tim yang karyanya dinyatakan lolos 5 besar pada tanggal
27 April 2017 wajib mengikuti presentasi di Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2017.
c. Media yang dipresentasikan saat tahap final harus sesuai dengan media yang telah
dinyatakan lolos pada tahap sebelumnya.
d. Setiap tim

wajib menyiapkan materi presentasi maupun alat peraga yang

dibutuhkan.
e. Alat pendukung yang diperlukan oleh peserta harap dipersiapkan secara mandiri.

J. KETENTUAN MEDIA
1. Sifat dan Isi Media
a. Kreatif, Objektif, dan Inovatif
Media berisi gagasan kreatif yang tidak bersifat emosional atau tidak subjektif.
Di samping itu, media bersifati novatif.
b. Logis dan Sistematis
Media dibuat secara sistematis dan runtut sesuai dengan ketentuan.
c. Orisinalitas Media
Media bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau diikut sertakan
dalam lomba serupa.
K. SISTEMATIKA PENULISAN DESKRIPSI MEDIA
1. Setiap tim membuat panduan media dengan ketentuan:
a. Cover yang meliputi
-

Judul/nama media

-

Nama kelompok

-

Nama universitas

-

Tahun pembuatan

b. Isi deskripsi media meliputi
-

Penjelasan media

-

Foto media yang dibuat (tampak depan,belakang, kanan, kiri)

-

Cara penggunaan media

-

Keunggulan media yang dibuat

-

Bahan yang diperlukan

-

Cara pembuatan

-

Anggaran dana (disertai lampiran nota)

-

Media yang bersifat aplikasi dapat mengirimkan aplikasi melalui alamat
ppbuny@rocketmail.com

-

Diperkenankan mengirimkan video bila dirasa perlu sebagai pelengkap
deskripsi media yang telah dibuat

2. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

3. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, dan
spasi 1.5, kecuali abstraksi diketik dengan 1 spasi.
4. Batas pengetikan :
-

Samping kiri 4 cm

-

Samping kanan 3 cm

-

Batas atas 3 cm dan bawah 3 cm

L. KRITERIA PENILAIAN
No

Aspek yang dinilai

Prosentase

1

Kesesuaian media dengan tema yang ditentukan sesuai sub-tema yang dipilih

25%

2

Kebermanfaatan media

20%

3

Kreatif

20%

4

Inovatif

20%

5

Ramah lingkungan

15%
Total

100%

