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ABSTRACT 

The Effectiveness of Online Counseling for Students during the Covid 19 

Pandemic. The Covid-19 pandemic situation has caused students to study 

online from home. Changes in the learning process support the ongoing learning 

process, but also have an impact on the emergence of learning problems in 

students. Counseling in schools makes efforts to overcome these student problems 

through online counseling or cyber counseling. This study aims to determine 

how effective counseling online or cyber counseling is for students during the 

Covid-19 pandemic. The research method used is literature study. The results 

showed that the use of online counseling or cyber counseling had an effective 

impact on helping students overcome the problems they faced in the COVID-19 

pandemic situation.

Keywords: Online Counseling, Students, the Covid 19 Pandemic

PENDAHULUAN 

Situasi pandemi corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi 

permasalahan berbagai negara di dunia hingga saat ini, termasuk Indonesia. 

Pemerintah membuat kebijakan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran 

Covid 19 ini, meliputi kebijakan sosial distanding, Lockdown, dan WFH di 

berbagai sector termasuk sector pendidikan. Lembaga Pendidikan dari tingkat 

Pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi melakukan proses pembelajaran 

secara online dari rumah melalui WhatsApp, instagram, telegram, aplikasi 
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google meet, aplikasi zoom ataupun media lainnya. Perubahan ini menyebabkan 

masyarakat mempersiapkan diri dan merespon dengan cepat hal hal baru yang 

terkaitan dengan sikap serta tindakan, seperti hak pendidikan peserta didik 

agar tetap dapat belajar (Junita & Adyani, 2021).

Musdalifah (2021) menyatakan pembelajaran dalam jaringan (daring) 

menuntut siswa untuk lebih bertanggung jawab, mampu mengontrol sikap 

dalam belajar, mandiri dalam belajar, menyelesaikan tugas melalui daring 

dan mengoptimalkan gadget sebagai sumber belajar. Namun, pembelajaran 

daring juga menyebabkan timbulnya permasalahan belajar pada siswa antara 

lain siswa yang merasa tertekan karena kurang mampu untuk beradaptasi 

dengan system pembelajaran baru, rasa khawatir dan kecemasan tidak 

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, kesulitan menghadapi kondisi 

lingkungan rumah yang tidak kondusif untuk belajar, stress, bosan, hingga 

depresi (Prawitasari,2021). Hasil penelitian yang sejalan juga menunjukkan 

keterbatasan pengelolaan pembelajaran daring menyebabkan demotivasi 

belajar siswa serta memunculkan stress (Aditia Rigianti, 2020; Anugrahana, 

2020; Oktavian & Aldya, 2020; Suriadi, Firman, & Ahmad, 2021). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Gugus Layanan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan (Wiyono,2020) ditemukan bahwa keluhan 

yang dialami peserta didik selama pembelajaran daring di masa pendemi Covid 

19 yakni siswa menganggap banyak deadline tugas terlalu mepet, mata lelah, 

kesehatan	tak	stabil,	fisik	semakin	capek	terutama	mata	dan	tangan,	bingung,	

merasa tidak bahagia, tidak bisa tidur nyenyak, punggung capek, pandangan 

kabur, kepala pusing, bosan, sulit membagi waktu,. Barseli, et al (2020) 

mengatakan bahwa selama proses pembelajaran daring pada masa pandemic 

Covid-19 banyak menimbulkan stress akademik terutama pada siswa. Selain 

itu, Bhakti dan Kurniawan (2020) menyatakan pembelajaran daring juga 

berdampak secara psikologis antara lain siswa mengalami kelelahan mental, 
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turunnya motivasi belajar, stress, tertekan, bahkan depresi. 

Berdasarkan paparan diatas layanan bimbingan dan konseling sangat 

diperlukan bagi siswa di masa pandemi. Diperlukan upaya bantuan konseling 

yang diintegrasikan dalam sistem pendidikan di sekolah agar siswa memiliki 

kemampuan mengatasi stress psikologis yang dialami sehingga memperbaiki 

gaya hidup sehat mereka (Kadek Suranata, 2019). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sangat dibutuhkan upaya guru BK atau konselor untuk melakukan 

pengembangan pada praktik pelayanan BK agar dapat mengantisipasi 

muculnya stres akademik siswa selama covid-19. Rosadi dan Andriyani (2020) 

menyatakan tantangan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling tidak 

hanya terletak pada pemberian layanan jarak jauh namun juga pada assesmen 

masalah siswa, karena tidak semua siswa yang terbuka terhadap guru BK pada 

masalah yang sedang dihadapinya. 

Munculnya wabah covid-19 dengan demikian juga mempengaruhi 

layanan proses konseling. Guru BK atau konselor yang biasanya tatap muka, 

tetapi guru BK atau konselor dituntut untuk beralih ke dalam layanan daring. 

Adaptasi tersebut juga berlaku dalam dunia konseling. Konseling kemudian 

dilakukan melalui online yang disebut konseling online atau cybercounselling 

agar tidak melanggar kebijakan pemerintah dan proses konseling tidak putus, 

maka sebagai solusi di masa pandemi (Harahap,2021). 

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. 

Mardalis (Mirzaqon & Purwoko, 2017) mendefenisikan studi kepustakaan 

sebagai suatu studi yang menggunakan cara dengan mengumpulkan berbagai 

informasi serta data dari berbagai macam sumber yang ada di dalam 

perpustakaan seperti buku, , jurnal ilmiah, dokumen, kisah-kisah sejarah 

dan lain-lain. Adapun Mestika Zed (2008) menyatakan bahwa penelitian 
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kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya 

yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian penting 

yang ada hubungannya dengan topik bahasan.

Terdapat 4 (empat) ciri utama dalam penelitian pustaka meliputi (1) 

Peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan 

dengan pengetahuan langsung dari lapangan. (2) Data pustaka bersifat siap 

pakai yang berarti peniliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti 

berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. (3) 

Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti 

memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari 

data pertama di lapangan. (4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runga 

dan waktu (Zed, 2003). Penelitian ini mendeskripsikan layanan konseling 

online atau cyber counceling saat masa pandemic Covid-19 pada siswa. 

Penelitian ini menggunakan model analisis triangulasi (Rahardjo, 2010) yakni 

peneliti menggabungkan data yang sejenis dan membuat simpulan dari setiap 

data tersebut menjadi sebuat simpulan yang akhirnya dapat dijadikan narasi 

yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami setiap tujuan-tujuan 

yang telah penulis tetapkan. 

KAJIAN TEORI

Pendemi Covid 19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak 

dimana-mana, yang merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh 

negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan 

angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi 

secara	tiba-tiba	pada	populasi	suatu	area	geografis	tertentu.	Archika	(2020)	

menyatakan bahwa Coronavirus Disease atau COVID-19  adalah penyakit yang 

menular akibat virus corona yang merupakan sindrom pernafasan akut atau 
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parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). 

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona 

atau COVID 19 menjadi pandemi  disebabkan virus menyebar ke berbagai 

negara bahkan sudah mendunia. Pandemi menurut WHO merupakan suatu 

kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan manusia dapat jatuh 

sakit. Pandemi COVID 19 tersebut berdampak pada berbagai sector kehidupan 

manusia meliputi sector social, sektor ekonomi, sector kesehatan, serta sektor 

pendidikan (Irawan, 2020). 

Upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak dari 

Covid-19 yang terus meningkat ke berbagai daerah di Indonesia, maka 

pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran dan 

korban jiwa yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan yang 

diputuskan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pencegahan 

penyebaran dan penanganan Covid-19 antara lain adalah pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB).

Konseling Online

Konseling online terdiri dari kata konseling dan online. Konseling berarti 

proses yang berlangsung antara konselor ahli dengan konseli yang sedang 

mengalami suatu masalah agar dapat lebih mampu menyelesaikan masalahnya 

(Prayitno dan Amti,2004). Selanjutnya, kata online berarti perangkat computer 

atau perangkat lainnya yang terkoneksi dengan jaringan,sehingga perangkat 

dapat dipakai. Dengan demikian, konseling online merupakan serangkaian 

kegiatan dari bimbingan untuk membantu konseli secara online sehingga 

konseli bisa memikul tanggung jawab sendiri terhadap persoalan atau masalah 

yang dihadapi (Winkel dan Hastuti,2005). 

Bloom (2004) memaparkan layanan konseling online sebagai salah satu 

strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berjalan 
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lewat pertolongan koneksi internet (Bloom,2004). Marthin (Prasetyo, Rizal 

Yugo dan Djunaidi, 2015) membagi dua jenis layanan dalam konseling melalui 

internet yaitu: 

1. Interaktif (synchronous dan asynchronous). Konseling yang berjenis 

interaktif merupakan situs yang menawarkan alternatif bentuk 

konseling melalui internet, dimana terdapat interksi antara konselor 

dan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaktif 

synchronous merupakan pelayanan konseling secara langsung seperti 

instant messaging, chat, serta video conference yang secara tidak 

langsung berupa bulletin boards counseling dan email. 

2. Non interaktif yakni situs yang berisi informasi dan narasumber self 

help atau pertolongan mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan studi literature yakni 7 jurnal yang terkait 

dengan efektivitas konseling online pada siswa di masa pendemi covid 19. 

Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar literature yang diteliti

No Nama peneliti 
(tahun terbit) Judul Hasil

1 Diah Retno Ningsih, 
Rif’atul Fadlillah, 
dan Yunita Permata 
Safitri(2021)

Layanan 
E-Konseling di 
sekolah pada Masa 
Pandemi Covid 19

Proses E-konseling dan peran konselor sangat 
berperan aktif terutama kepada siswa yang 
menghadapi permasalahan dan kendala dari 
pembelajaran online saat pandemi Covid-19. 
Sehingga banyak permasalahan baik itu dari 
jaringan maupun fasilitas yang digunakan 
dan berdampak pada sisi prestasi siswa yang 
menurun dan kurangnya pemahaman materi. 
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2 Brigitta Anastasya 
Indri Pratiwi, Abdul 
Muhid, dan Siti 
Alfiyah	Nasiroh	
(2021)

Literatur Review: 
Layanan Cyber 
Counselling pada 
Siswa saat Masa 
Pendemi Covid 19 

Penggunaan cyber counseling dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 
dinyatakan efektif dan disarankan dalam 
situasi pandemic covid-19.

3 Anaway Irianti 
Mansyur, Aip 
Badrujaman, 
Rochimah Imawati, 
Dini Nur Fadhillah

Konseling Online 
sebagai Upaya 
menangani Masalah 
Perundungan di 
Kalangan Anak 
Muda

konseling online memiliki kelemahan yaitu 
kurangnya pengetahuan dan kemampuan 
khusus yang dimiliki oleh konselor dalam 
berkomunikasi melalui chat dan kurangnya 
keterampilan dalam menulis teks untuk 
menghindari kesalahpahaman dengan 
pengguna konseling online. Di sisi lain, 
penelitian sebelumnya menunjukkan solusi 
terkait penggunaan konseling online. Konselor 
harus menghadapi perkembangan teknologi 
dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk 
berkomunikasi dengan anak muda.

4 Nursan Junita dan 
Liza Adyani.(2021)

Efektifitas	
Konseling Online 
Pada Mahasiswa 
Selama Pandemi 
Covid-19 

Hasil penelitian menunjukan bahwa konseling 
online sangat efektif karena membantu 
menurunkan kecemasan dan kekhawatiran 
yang muncul. Semua klien merasakan 
perubahan yang lebih baik secara kognitif, 
perilaku dan emosi walaupun tidak melakukan 
konseling secara tatap muka. Setelah sesi 
konseling semua klien merasa lebih lega, 
lebih tenang, kecemasan dan kekhawatiran 
berkurang dan mendapatkan insight yang lebih 
baik dalam melihat suatu persoalan, sehingga 
membuat	 fikiran	 lebih	 positif,	 perasaan	
lebih bersemangat dan termotivasi. Hal ini 
sangat membantu klien dalam menghadapi 
berbagai masalah dengan lebih positif. 
Semua klien mempunyai keinginan untuk 
merekomendasikan layanan konseling online 
kepada kerabat, rekan kerja dan sahabat 
mereka. Lima (5) klien tetap ingin melanjutkan 
sesi konsultasi melalui online dan empat (4 
klien) lebih tertarik untuk melakukan sesi 
konseling secara tatap muka. Keefektifan 
konseling online dapat dilihat dari perolehan 
nilai score yang tinggi pada post-test layanan 
konseling yang diberikan kepada semua klien. 
Hal ini menunjukkan bahwa hasil konseling 
online sangat efektif.
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5 Anna Aisa (2020) Layanan 
Cybercounselling 
pada Masa Pandemi 
Covid 19

proses cybercounseling kurang  lebih  sama  
dengan  proses  konseling  secara  tatap  muka  
namun  yang  perlu dipehatikan  yakni  pada 
tahap  persiapan  mencakup  tersedianya  
perangkat keras (hardware) dan perangkat  
lunak Software yang mendukung dan  
memadai. Sedangkan Media cybercounseling 
dapat	 berbentuk	 website/	 situs,	 telephone/	
handphone, email, chat, instant messaging, 
jejaring sosial  dan video conferencing. 
Kelebihan dari cybercounseling ialah dapat 
diakses di mana saja pada waktu  yang  sesuai,  
konselor dapat  mengjangkau  para konseli  
secara  lebih  luas, Konselor  dan  konseli  dapat  
melaksanakan  konseling  kapan  dan  dimana  
saja  atas dasar kesepakatan bersama, Walaupun 
tanpa	teramati	isyarat		verbal		dan	fisik,	tetapi	
kebanyakan  konseli  lebih  mudah  dalam  
mencurahkan  pikiran  dan  perasaan  yang 
mereka rasakan. sedangkan kelemahannya 
adalah diagnosis yang dilakukan menjadi tidak  
akurat  dan pemberian  intervensi  menjadi  
tidak  efektif  karena  petunjuk  dan arahan  
yang		diberikan		menjadi		kurang		spesifik		dan		
informasi  non  verbal  menjadi sulit untuk 
diberikan.

6 Kadek Suranat, Ifdil 
Ifdil (2021)

Keefektifan 
program konseling 
singkat berfokus 
solusi dalam LMS 
Schoology untuk 
meningkatkan 
perilaku hidup 
sehat siswa di masa 
pandemi Covid-19 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 
mengikuti program selama rata-rata 8 minggu 
(rata-rata 16 akses LMS), peserta mencapai 
peningkatan	yang	signifikan	dalam	gaya	hidup	
dan kesehatan rata-rata (HPLP). Ukuran efek 
nilai d tinggi Cohen menunjukkan ukuran efek 
yang besar untuk program konseling ini. Data 
AAF juga mendukung hasil ini, dengan rata-
rata 95% mahasiswa memahami program 
dan mampu mengimplementasikannya 
dengan baik, dapat diakses, dan memberikan 
manfaat bagi mereka. Penelitian ini memiliki 
implikasi teoritis dan praktis terhadap layanan 
bimbingan dan konseling di sekolah terkait 
dengan berbagai dinamika yang terjadi, 
termasuk kondisi Pandemi Covid-19.

7 Suci Habibah, Amirah 
Diniaty, Diniyah, 
Hasgimianti, Putri 
Robiatul Adawiyah. 
(2021)

Penggunaan Media 
Konseling Online 
pada Masa Pandemi 
Covid-19 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru BK 
menggunakan media konseling online pada 
masa covid 19 lebih banyak aplikasi whatsapp 
dengan	 menggunakan	 fitur	 chat.	 Konseling	
online dilaksanakan  dalam waktu yang sangat 
fleksibel	bisa	diluar	jam	tugas	guru	BK	seperti	
sore atau malam. 

Berdasarkan hasil  penelitian  melalui studi pustaka berupa 7 jurnal 

terkait efektivitas konseling online pada siswa di masa pendemi Covid 19 
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diketahui bahwa konseling online efektif menjadi layanan kepada siswa yang 

mengalami permasalahan sealama pendemi Covid 19. Pemberian layanan 

konseling online ini bertujuan untuk membantu siswa agar mampu lebih 

berkembang menjadi individu yang mandiri, taat beragama serta sehat secara 

fisik	dan	juga	psikis.	Guru	BK	atau	konselor	sekolah	dapat	memberikan	motivasi	

melalui teleconference atau yang lainnya guna menguatkan siswa disaat 

pandemic Covid-19 (Pratiwi, Muhid, dan Nasiroh, 2021). Pendapat tersebut 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ketut (2020) bahwa  akseptabilitas 

model dan pedoman konseling online atau cyber counseling tersebut efektif 

sebagai model layanan konseling bagi siswa SMA di era digital karena 

berdampak pada berkembangnya kemandirian siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi jika dibandingkan dengan konseling tatap muka. 

Hasil penelitian Syam (2020) juga menyatakan bahwa konseling online 

dapat mengurangi kecemasan siswa dalam belajar yang sebelumnya ada pada 

kategori tinggi dan juga sangat tinggi menjadi sedang dan rendah. Ifdil (2011) 

dan Harahap (2021) juga menyatakan konseling online cukup efektif dilakukan 

ketika tidak memungkinkan untuk melakukan proses layanan konseling secara 

tatap muka langsung. Zadrian, Yendi dan Ifdil (2013) juga mengungkapkan 

bahwa konseling online melalui pendekatan teknologi dalam pelayanan 

konseling memiliki beberapa keuntungan salah satunya terdapat rekaman 

yang permanen selama proses konseling berlangsung yang bermanfaat bagi 

konseli, konselor, maupun supervisor. 

Luqaf (2020) memaparkan Konseling onlie melalui aplikasi whatsapp 

sangat efektif digunakan dalam pemberian layanan dengan keterbatasan 

waktu dan jarak yang mana tidak dapat terpenuhi melalui tatap muka secara 

langsung,	waktu	 fleksibel,	 terdapat	 fitur-fitur	 yang	dapat	 digunakan	 seperti	

vidiocall, story WhatsApp, pesan WhatsApp ataupun dapat memberikan 

motivasi-motivasi berupa video atau kata-kata bijak yang dikirim kepesan 
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WhatsApp. Sejalan dengan pendapat tersbut, Ifdil dan Zadrian (2013) juga 

menambahkan bahwa konseling online sangat bergantung pada dukungan 

media. Ifdil (2011) juga menyatakan bahwa dalam proses konseling online 

harus melalui beberapa proses seperti persiapan, proses konseling, dan 

pasca konseling. Namun demikian, Paterson, Laajala dan Lehtela (2017) dan 

Tirel, Rozgonjuk, Purre dan Elhai (2019) menyatakan terdapat pula faktor 

penghambat dalam pelaksanaan konseling online berbasis teks yaitu konselor 

dan supervisor konselor. Faktor penghambat meliputi kurangnya pengetahuan 

atau kemampuan khusus yang dimiliki konselor dalam berkomunikasi melalui 

obrolan media dan kurangnya keterampilan dalam menulis teks untuk 

menghindari kesalahpahaman dengan pengguna konseling online. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi pustaka berupa 7 jurnal 

terkait efektivitas konseling online pada siswa di masa pendemi Covid 19 

diketahui bahwa konseling online efektif menjadi layanan kepada siswa yang 

mengalami permasalahan sealama pendemi Covid 19. Namun demikian, 

terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling online yakni 

kurangnya pengetahuan atau kemampuan khusus yang dimiliki konselor 

dalam berkomunikasi melalui obrolan media dan kurangnya keterampilan 

dalam menulis teks untuk menghindari kesalahpahaman dengan pengguna 

konseling online. 
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