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Abstrak

Layanan konseling yang tidak hanya dilakukan secara face to face (FtF) dalam satu ruang tertutup,
namun bisa dilakukan melalui format jarak jauh melalui situs website dalam bentuk aplikasi “E-Counseling”
(electronic counseling) yang dapat di artikan sebagai proses penyelenggaraan konseling secara elektronik.
layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya alternatif untuk dilakukan oleh konselor dalam upaya
untuk mengatasi siswa terisolir.

Salah satu penyebab siswa terisolir diantaranya adalah kurangnya minat bersosial dan kurangnya
kemampuan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu masalah yang dimiliki oleh siswa
terisolir adalah kurangnya layanan informasi pada siswa sehingga mengakibatkan semakin terasingkannya
siswa dari pergaulan teman sekelasnya.

Dengan berbasis website untuk pembuatan antarmuka menggunakan bahasa pemrograman  PHP dan
penyimpanan data dengan database MySQL. Diharapkan dengan adanya aplikasi E-Counseling dalam
pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling di SMPN 2 Bangil tersebut dapat membantu mengatasi
perilaku terisolir siswa dalam pergaulannya. Dengan menggunakan metode Backward Chaining yang dapat
membantu siswa yang terisolir untuk mengenal dan menerima dirinya, mengenal dan menerima
lingkungannya secara positif dan dinamis, serta mengambil keputusan mengarahkan dan mewujudkan diri
secara efektif dan produktif sesuai dengan dirinya. Penulis berharap aplikasi E-Counseling ini sebagai
pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah perilaku terisolir siswa dalam
pergaulannya dari meningkatnya minat bersosial siswa dengan bertambahnya teman yang dimiliki, siswa
terisolir juga tidak lagi di jauhkan atau menjauhkan diri dari lingkungannya.

Kata Kunci : Aplikasi e-counseling, bimbingan dan konseling, face to face (FtF), Teknologi, Backward
Chaining,  Siswa terisolir, PHP, My SQL.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Bimbingan dan Konseling merupakan
bagian dari pendidikan di sekolah, Isi dalam UU
Depdiknas RI No.20 Tahun 2013 yaitu
pemenuhan kebutuhan siswa untuk saling bergaul
sesama teman, guru merupakan salah satu
kebutuhan siswa untuk bersosialisasi dan bergaul.
Dalam masalah ini, sekolah atau lembaga yang
dianggap penting dalam memainkan perannya
sebagai tempat belajar bagi siswa, bergaul dan
beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan
demikian sekolah tidak hanya berperan sebagai
transformer ilmu pengetahuan, tetapi sekolah juga
berperan dalam mengembangkan potensi diri

siswa  untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Seiring dengan itu penyelenggaraan
konseling juga tidak hanya dilakukan secara face
to face (FtF) dalam satu ruang tertutup, namun
bisa dilakukan melalui format jarak jauh dengan
di bantu teknologi yang selanjutnya dengan istilah
e-konseling. Istilah (electronic counseling) yang
secara singkat dapat diartikan yaitu proses
penyenggaraan konseling secara elektronik.

Dengan melihat adanya permasalahan
tersebut, maka penelitian bertupaya untuk
membuat aplikasi e-counseling sebagai
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pemanfaatan layanan bimbingan dan
konseling untuk mengatasi siswa terisolir, agar
siswa dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungannya serta membantu memberikan
informasi secara tepat dan cepat mengenai
identifikasi masalah siswa terisolir.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan
latar belakang masalah diatas adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana merancang dan membangun

sebuah aplikasi e-counseling untuk
mengklarifikasikan siswa terisolir
menggunakan metode Backward Chaining?

2. Bagaimana Menguji aplikasi e-counseling
untuk mengklarifikasikan siswa terisolir
menggunakan metode Backward Chaining?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari maksud
tujuan dari penelitian yang semula direncanakan
sehingga mempermudah mendapatkan data dan
informasi yang diperlukan, maka ditetapkan
batasan-batasan sebagai berikut:
1. Aplikasi ini berbasis Web dan digunakan

untuk pemanfaatan layanan bimbingan dan
konseling untuk membantu siswa yang
terisolir dengan menggunakan metode
Backward Chaining.

2. Mengklasifikasikan siswa terisolir, yaitu
faktor-faktor yang menyebabkan perilaku
siswa terisolir untuk dapat memberikan
layanan secara optimal yang mampu
memberikan motivasi bagi diri sendiri.

3. Pemanfaatan dalam bimbingan dan konseling
jenis layanan Non Interaktif berupa informasi
“self help” atau pertolongan mandiri.

4. Data Penelitian yang digunakan adalah
bersumber dari data siswa kelas VIII  di
SMPN 2 Bangil berdasarkan hasil
Sosiometri.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas,
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Pemanfaatan layanan bimbingan dan

konseling yang nyaman dan mudah untuk
mengatasi siswa terisolir.

2. Merancang sebuah aplikasi e-counseling
untuk mengklarifikasikan siswa terisolir
menggunakan metode Backward Chaining.

3. Membangun sebuah aplikasi e-counseling
untuk mengklarifikasikan siswa terisolir
menggunakan metode Backward Chaining

4. Menguji aplikasi e-counseling untuk
mengklarifikasikan siswa terisolir
menggunakan metode Backward Chaining.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap
sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data, melalui observasi, study

dokumentasi, study pustaka dan browsing
internet

b. Analisa Perancangan
c. Desain Sistem
d. Penyusunan Aplikasi E-Counseling dengan

metode Backward Chaining.
e. Uji coba dan evaluasi

3.1 Elektronik Counseling (E-Counseling)

Istilah  e-konseling berasal  dari  bahasa
inggris yaitu e-counseling (electronic counseling)
yang secara  singkat  dapat  diartikan  yaitu
proses  penyenggaraan  konseling  secara
elektronik. Selain istilah e-konseling ada pula
yang menyebut dengan istilah cybercounseling,
virtual counseling, internet counseling dan
sebagainya.

Konseli memberikan bantuan kepada
individu yang dilakukan secara
berkesinambungan supaya mampu menyesuaikan
diri sebaik mungkin dengan lingkungannya,
sehingga akan menimbulkan perubahan dalam
dirinya. Layanan bimbingan dan konseling untuk
mengatasi siswa terisolir dalam memberikan
sejumlah informasi kepada peserta didik. Agar
mereka memiliki informasi yang sesuai dengan
penyebab atau identifikasi masalahnya baik
informasi tentang dirinya maupun informasi
lingkungannnya. Informasi yang diterima oleh
siswa yang terisolir merupakan bantuan dalam
membuat keputusan secara tepat untuk
mendiagnostic siswa terisolir dan cara
mengatasinya.

3.2 Backward Chaining

Metode backward chaining adalah pendekatan
yang dimotori tujuan. Dalam pendekatan ini
pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari
aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk
kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan
menggunakan premis untuk aturan tersebut
sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain
dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya.
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Proses berlanjut sampai semua kemungkinan
ditemukan. Backward Chaining menggunakan
pendekatan goal-driven, dimulai dari ekspetasi
apa yang diinginkan terjadi (hidpotesi), kemudian
mencari bukti-bukti yang mendukung (atau
kontradiktif) dari ekspetasi tersebut. Berikut ini
adalah gambar metode backward chaining :

Gambar 1. Backward Chaining
3.3 PHP
PHP adalah singkatan dari ” PHP (Hypertext
Preprocessor)”, yaitu bahasa pemrograman yang

Gambar 1. Depedency Diagram

PHP dapat diintegrasikan (embedded) ke
dalam web server, atau dapat berperan sebagai
program CGI yang terpisah. Karakteristik yang
unggul dan paling kuat dalam PHP adalah lapisan
integrasi database database integration layer.
Database yang didukung PHP adalah : Oracle,
Adabas-D, Sybase, Filepro, mSQL, Velocis,
MySQL, Informix, Solid, dBase, ODBC, Unix
dbm, Unix dbm, PostgreSQL.

3.4 Hasil angket sosiometri siswa terisolir

Faktor–faktor yang Mempengaruhi
Keterisoliran Siswa berdasarkan angket
sosiometri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sosiometri Siswa Terisolir
Faktor Terisolir Penyebab/Identifikasi

(Masalah)
Egosentris  Mudah marah

 Mementingan diri
sendiri

 merasa dirinyalah yang
paling unggul

 mempunyai
kemampuan yang lebih

Pertengkaran  suka berselisih
 tidak dapat

menyesuaikan diri
 Tidak suka

bekerjasama dan tidak
suka membantu

 Tidak
bertanggungjawab

Penampilan
(performance) dan

 Tidak rapi
 Suka Memerintah

perbuatan  Suka berkata tidak
sopan

 Suka menganggu teman
 Kurang bijaksana
 Minder

Kemampuan daya
pikir

 mengemukakan buah
pikiran dalam belajar

 Tidak inisiatif dalam
belajar

 Tidak memikirkan
kepentingan kelompok

 Tidak serius
 Pendiam
 Tidak suka bekerja

sama
Sikap, sifat, dan
perasaan

 Tidak dapat
mengendalikan emosi

 Kurang percaya diri
 Cuek
 Kurang bertenggang

rasa
 Tidak dapat

menyesuaikan diri
 Tidak sabar
 Tidak lemah lembut
 Tidak kasih sayang

Tertutup  Tidak dapat
menyesuaikan diri
dengan lingkungannya

 Suka menutup diri
 Tidak nyaman

Pembangkangan
(negativisme)

 Suka melawan
 Acuh tak acuh
 Tidak nyaman
 Sifat negativisme

Status
sosioekonomis

 Status sosial
 Tidak sesuai dengan

standar teman
 Mempunyai suatu

kelainan-kelainan
(cacat fisik)

Agresi (agression)  Frustasi
 Suka memukul
 Suka mencubit
 Suka mencemooh

Hubungan sosial  Enggan
 Tidak adanya minat

untuk bersosial dengan
teman-temanya

4. Implementasi
4.1 4.1 Analisis Basic Pengetahuan (Knowladge

Base)
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Menggunakan Metode Backward Chaining

Wali KelasSiswa Guru BK

Pha
se

Start

Login

Valid

Login

Valid

Halaman
Home

Data Murid
Konsultasi

Tambah Data
Layanan  BK

Ya

Ya

Tidak

Users

Users

Input Data
Faktor

Terisolir

End

Input Data
Solusi

Terisolir

Proses Backward
Chaining

Data Konsultasi

Bimbingan &
Konseling

Riwayat
Konsultasi

Input Data
Bidang

Terisolir

Data Murid
Konsultasi

Login

Valid

Halaman
Home

Ya

Tidak

Faktor
Terisolir

Solusi

Bidang
Keterisoliran

Tidak

Register

Basis pengetahuan berisi pengetahuan-
pengatahuan dalam menyelesaikan masalah, tentu
saja dalam domain tertentu. Ada 2 bentuk
pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum
digunakan, yaitu:
1. Penalaran berbasis aturan (Rule-Based

Reasioning), menggunakan IF-THEN
2. Penalaran berbasis kasus (Case-Base

Reasioning)

4.2 Block Diargam

Block diagram diperlukan untuk
mengetahui urutan-urutan kerja sistem dalam
mencari suatu keputusan. Perancangan aturan
(rule) siswa terisolir sebagai basis pengetahuan
sistem diambil dari parameter faktor siswa
terisolir, yang dibagi menjadi empat bagian antara
lain: lingkungan, fisik, psikis dan sosial. Block
diagram untuk mengatasi siswa terisolir  pada

Llevel 1 terdiri dari empat parameter,
yaitu factor internal berupa kesulitan yang berasal
dari dirinya, yaitu (fisik, psikis dan sosial)
maupun dari factor eksternal yaitu (lingkungan)
yang tidak mendukung secara baik untuk anak
tersebut bersosialisasi. Pada level 2 parameter
lingkungan terdiri dari sub parameter kemampuan
daya pikir, sikap sifat dan perasaan, tertutup. Pada
parameter fisik terdiri dari sub parameter
egosentris, pertengkaran, penampilan
(performance) dan perbuatan. Pada parameter
psikis terdiri dari sub parameter pembangkang
(negativisme), agresi (agression), status
sosioekonomis. Sedangkan untuk parameter sosial
terdiri dari sub parameter hubungan sosial.
Berdasarkan parameter-parameter diatas maka
disusun blok diagram siswa terisolir seperti pada
Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Siswa Terisolir

4.3 Depedency Diagram

Dependency Diagram merupakan
diagram yang mengindikasikan hubungan antara
pertanyaan, aturan, nilai, dan rekomendasi dari
suatu knowladge base. Bentuk segitiga

menunjukan himpunn rule (rule set) dan momor
dari himpunan tersebut. Bentuk kotak
menunjukkan hasil rule baik berupa kesimpulan
awal, fakta baru mupun rekomendasi atau saran.
Sedangkan tanda tanya menunjukan kondisi yang
akan mempengaruhi isi dari rule.

Dari dependency diagram dapat
dijelaskan bahwa data menunjukan kondisi yang
mempengaruhi rule set 1 dari kondisi tersebut
menghasilkan kesimpulan awal berupa faktor
yang mempengaruhi siswa menjadi terisolir.
Selanjutnya, hasil berasal dari rule set 1,
membentuk rule set 2 dengan penambahan
kondisi yaitu faktor gejala. Kemudian
menghasilkan output berupa klasifikasi siswa
menjadi terisolir.

4.4 Flowchart System

Berikut System Flow Aplikasi E-Counseling
Dalam Pemanfaatan Layanan Bimbingan Dan
Konseling Untuk Mengatasi Siswa Terisolir
Menggunakan Metode Backward Chaining di
SMPN 2 Bangil

Gambar 3. Flowchart System

4.5 Aplikasi E-Counseling

Halaman pada home ini merupakan
tampilan awal (index) saat program dijalankan,
dimana dalam home ini menampilkan halaman
menu register dan menu login. Adapun desain
halamannya sebagai berikut :

Gambar 5. Halaman Utama
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Gambar 4. Tampilan Awal Program

Halaman menu faktor terisolir merupakan
halaman untuk menginputkan data faktor siswa
terisolir di dalam e-counseling sebagai guru.
Halaman menu solusi yang merupakan halaman
untuk menginputkan data solusi siswa terisolir
didalam e-counseling sebagai guru.

Gambar 5. Daftar Solusi Terisolir

Halaman menu konsultasi yang merupakan
halaman untuk melakukan konsultasi siswa
didalam e-counseling siswa dengan jenis masalah
keterisolirannya.

Gambar 6. Jenis Konsultasi

5. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah
dibahas dan diselesaikan melalui laporan ini,
maka terdapat beberapa kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi e-
counseling ini membantu dan memberikan
konseling yang nyaman dan mudah dengan
menggunakan metode Backward Chaining.

2. Dengan menggunakan metode Backward
Chaining dapat membantu siswa yang terisolir
untuk mengenal dan menerima dirinya,
mengenal dan menerima lingkungannya

secara positif dan dinamis, serta mengambil
keputusan mengarahkan dan mewujudkan diri
secara efektif dan produktif sesuai dengan
dirinya.

3. Dengan adanya aplikasi e-counseling ini dapat
digunakan sebagai bentuk pemberian layanan
konseling modern yang menerapkan teknologi
informasi yang tidak terbatas waktu dan
tempat.

4. Masalah-masalah keterisoliran siswa melalui
layanan e-counseling menjadi masalah dalam
belajar, bermain, dan bercerita. Teknik
konseling yang digunakan adalah non
interaktif yaitu layanan informasi dengan
mengikuti diagnostic, yaitu identifikasi
masalah terisolir, diagnosis, prognosis dan
penyajian informasi untuk pengetansan
masalah.

5. Penarikan solusi untuk setiap permasalahan di
dasarkan pada

6. yang disimpan dalam basis pengetahuan
sesuai dengan metode backward chaining
yang digunakan.

7. Pemodelan aplikasi yang dibuat dapat
memberikan solusi tindakan pengendalian
sesuai dengan hasil masalah keterisoliran dan
faktor-faktor siswa menjadi terisolir.
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